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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 par patēriņa preču drošumu 
un par Padomes Direktīvas 87/357/EEK un Direktīvas 2001/95/EK atcelšanu
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0078),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam 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, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 3. decembra Direktīvā 
2001/95/EK par produktu vispārēju drošību 
ir noteikta prasība, ka patēriņa precēm 
jābūt drošām un ka dalībvalstu tirgus 
uzraudzības iestādēm jāveic pasākumi pret 
bīstamiem ražojumiem, kā arī šajā nolūkā 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 3. decembra Direktīvā 
2001/95/EK par produktu vispārēju drošību
attiecībā uz iekšējā tirgū laistiem 
ražojumiem ir noteikta pamatprasība, ka 
patēriņa precēm jābūt drošām un ka 
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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jāapmainās ar informāciju, izmantojot 
Kopienas ātrās ziņošanas sistēmu RAPEX. 
Direktīva 2001/95/EK ir pamatīgi 
jāpārskata, lai uzlabotu tās darbību un lai 
nodrošinātu saskanību ar izmaiņām 
Savienības tiesību aktos saistībā ar tirgus 
uzraudzību, saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem un standartizāciju. 
Skaidrības labad Direktīva 2001/95/EK 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

jāveic efektīvi pasākumi pret bīstamiem 
ražojumiem, kā arī šajā nolūkā jāapmainās 
ar informāciju, izmantojot Kopienas ātrās 
ziņošanas sistēmu RAPEX. Direktīva 
2001/95/EK ir pamatīgi jāpārskata, lai 
uzlabotu tās darbību un lai nodrošinātu 
saskanību ar izmaiņām Savienības tiesību 
aktos saistībā ar tirgus uzraudzību, 
saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem un standartizāciju. 
Skaidrības labad Direktīva 2001/95/EK 
būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regula ir piemērots juridisks 
instruments, jo ar to paredz skaidrus un sīki 
izstrādātus noteikumus, līdz ar to šo tiesību 
aktu nav iespējams atšķirīgi transponēt 
dalībvalstīs. Regula nodrošina to, ka 
juridiskās prasības ir vienlaicīgi 
piemērojamas visā Savienībā.

(2) Regula ir piemērots juridisks 
instruments, jo ar to paredz skaidrus un sīki 
izstrādātus noteikumus, līdz ar to šo tiesību 
aktu nav iespējams atšķirīgi transponēt un 
piemērot dalībvalstīs. Regula nodrošina to, 
ka juridiskās prasības ir vienlaicīgi 
piemērojamas visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar šo regulu jāpalīdz sasniegt LESD 
169. pantā minētos mērķus. Konkrēti, ar to 
būtu jātiecas nodrošināt iekšējā tirgus 
darbību attiecībā uz patērētājiem 
paredzētiem ražojumiem, nosakot 

(3) Lai nodrošinātu augstu līmeni 
patērētāju aizsardzībā, Savienībai jādod 
ieguldījums patērētāju veselības un 
drošības aizsardzībā. Šajā saistībā šī 
regula ir būtiska, lai sasniegtu galveno 
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vienādus noteikumus saistībā ar vispārīga 
drošuma prasību, novērtēšanas kritērijiem 
un saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem. Ņemot vērā to, ka tirgus 
uzraudzības noteikumi, tostarp noteikumi 
par RAPEX, ir izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. […/…] [par ražojumu tirgus 
uzraudzību], kas ir piemērojama arī tiem 
ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
šajā regulā nav jāparedz citi noteikumi 
par tirgus uzraudzību vai RAPEX.

mērķi — izveidot drošu ražojumu iekšējo 
tirgu —, vienlaikus palīdzot sasniegt
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 169. pantā minētos mērķus.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 4. apsvēruma redakciju.)

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pieņemot šo regulu, būtu jo īpaši 
jātiecas nodrošināt iekšējā tirgus darbību 
attiecībā uz patērētājiem paredzētiem 
ražojumiem, nosakot vienādus 
noteikumus saistībā ar vispārīga drošuma
prasību, novērtēšanas kritērijiem un 
saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem. Ņemot vērā to, ka tirgus 
uzraudzības noteikumi, tostarp noteikumi 
par RAPEX, ir paredzēti [Eiropas 
Parlamenta un Padomes ...] Regulā (ES) 
Nr. […/… par ražojumu tirgus 
uzraudzību]*, šajā regulā nav jāparedz 
citi noteikumi par tirgus uzraudzību vai 
RAPEX.
__________________
* OV: lūgums ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus 
(COD 2013/0048).

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Patērētāju drošība savā ziņā ir 
atkarīga no Savienības ražojumu 
drošuma prasību aktīvas izpildes. Tirgus 
uzraudzības pasākumi valstu un 
Savienības līmenī ir pastāvīgi jāuzlabo un 
tiem jābūt aizvien efektīvākiem, lai varētu 
pārvarēt pasaules tirgus un aizvien 
sarežģītākās piegādes ķēdes mainīgās 
problēmas. Tirgus uzraudzības sistēmu 
neveiksmes varētu radīt konkurences 
izkropļojumus, apdraudēt patērētāju 
drošību un mazināt iedzīvotāju uzticību 
iekšējam tirgum. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāiedibina sistemātiska pieeja, lai 
nodrošinātu tirgus uzraudzības un citu 
izpildes pasākumu aizvien lielāku 
efektivitāti, kā arī būtu jānodrošina to 
atvērtība sabiedrībai un ieinteresētām 
pusēm.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 24. apsvēruma redakciju.)

Pamatojums

Ražojumu drošumam un tirgus uzraudzībai ir vienai otru jāpapildina, lai stiprinātu vienoto 
tirgu. Tādēļ ir jāizstrādā stingras prasības attiecībā uz tirgus uzraudzības pasākumiem un 
turpmāk tirgus uzraudzība jānosaka par prioritāti.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pakalpojumiem. Lai nodrošinātu patērētāju 
veselības un drošības aizsardzību, tā tomēr 
būtu jāpiemēro visiem ražojumiem, kurus
izmanto, piegādā vai dara pieejamus 
patērētajiem saistībā ar pakalpojumu 
sniegšanu, tostarp ražojumiem, kuri 
pakalpojuma sniegšanas laikā tieši 
iedarbojas uz patērētājiem un kurus
izmanto šī pakalpojuma sniedzējs.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad izņēmumu uzskaitījums ir pārcelts uz 9. grozījumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Šī regula būtu jāattiecina uz 
ražojumiem, kas projektēti vienīgi 
profesionālai lietošanai, taču vēlāk 
nokļuvuši patēriņa tirgū, jo šādi ražojumi 
paredzamos lietošanas apstākļos var 
apdraudēt patērētāju veselību un drošību.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 10. apsvēruma redakciju.)

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) No šīs regulas darbības jomas būtu 
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jāizslēdz iekārtas, kurās patērētāji 
pārvietojas un kuras ekspluatē 
pakalpojuma sniedzējs, jo tās jāapsver 
saistībā ar sniegtā pakalpojuma drošumu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Lai gan šī regula attiecas uz 
ražojumu drošumu pakalpojumu 
sniegšanas kontekstā, tomēr ir vajadzīgi 
Savienības tiesību akti, kas reglamentētu 
vispārējās drošuma prasības attiecībā uz 
patērētājiem sniegtiem pakalpojumiem, jo 
uz pakalpojumu drošuma jautājumiem 
neattiecas neviens Savienības tiesību akts. 
Tā kā pašreiz dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
pieejas pakalpojumu drošuma 
jautājumam, Komisijai būtu jānovērtē un 
jāizpēta iespēja izveidot horizontālu 
Savienības līmeņa sistēmu patērētājiem 
sniegto pakalpojumu drošuma 
nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Komisijai drīzumā jānāk klajā ar tiesību aktu sistēmu pakalpojumu drošuma nodrošināšanai, 
jo pašreizējā situācija šajā jomā ir tāda, ka ir radušās tiesību aktu nepilnības. Ražojumu, kuri 
pakalpojuma sniegšanas laikā tieši ietekmē patērētājus, iekļaušana šīs regulas darbības jomā 
jāpapildina ar vienotu regulu, kas reglamentē šo jautājumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 5. apsvēruma redakciju.)

Pamatojums

Šī regula turpinās būt par „drošības tīklu” ražojumu drošuma jomā, kā tas pašlaik uzsvērts 
Direktīvā par produktu vispārēju drošību, attiecoties uz gadījumiem, kuros Savienības tiesību 
aktos nav paredzēti konkrētāki drošuma noteikumi, un tādējādi nodrošinot visu tirgū laisto 
ražojumu drošumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz patēriņa precēm, uz kurām 
attiecas šī regula, tās dažādo daļu 
piemērošanas joma būtu skaidri jānošķir no 
nozarēm specifiskiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem. Vispārīgā 
ražojumu drošuma prasība un saistītie 
noteikumi būtu jāpiemēro visām patēriņa 

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

jāpiemēro visām patēriņa precēm, savukārt 
saimnieciskās darbības veicēju pienākumi 
nebūtu jāpiemēro tad, ja līdzvērtīgi 
pienākumi ir iekļauti Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos, piemēram, 
Savienības tiesību aktos par kosmētikas 
līdzekļiem, rotaļlietām, elektroierīcēm vai 
būvizstrādājumiem.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls precizējums.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 7. apsvēruma redakciju.)

Pamatojums

Precizējums, kura mērķis ir uzsvērt tiešsaistes pārdošanas iekļaušanu šīs regulas darbības 
jomā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ņemot vērā to trešo valstu ražojumu 
skaitu, kurus patērētāji iegādājas 
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tiešsaistē un kuri iespējams nav atbilstoši 
Eiropas standartiem, tādējādi apdraudot 
patērētāju drošību un veselību, Komisijai 
būtu jākoncentrējas uz patērētāju 
uzticības e-tirdzniecībai stiprināšanu, 
rīkojot izglītojošas un informatīvas 
kampaņas. Komisijai būtu jānovērtē arī 
iespēja ieviest e-uzticamības zīmi, 
izmantojot kuru, ražotājs savā tīmekļa 
vietnē varētu norādīt, ka ir informēts par 
šīs regulas noteikumiem un prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šī regula būtu jāpiemēro lietotiem 
ražojumiem, kas komercdarbības gaitā 
atgriežas piegādes ķēdē, izņemot tādus 
lietotus ražojumus, attiecībā uz kuriem 
patērētājs nevar pamatoti gaidīt, ka tie 
atbildīs pašreizējiem drošuma standartiem, 
piemēram, senlietas.

(11) Šī regula būtu jāpiemēro lietotiem 
ražojumiem, kas komercdarbības gaitā 
atgriežas piegādes ķēdē, ar noteikumu, ka 
tie laisti tirgū kā lietoti ražojumi, un 
lietotiem ražojumiem, kas pirmo reizi tiek 
laisti tirgū pēc šīs regulas stāšanās spēkā,
izņemot tādus lietotus ražojumus, attiecībā 
uz kuriem patērētājs nevar pamatoti gaidīt, 
ka tie atbildīs pašreizējiem drošuma 
standartiem, piemēram, senlietas.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst būt nekādas juridiskās nenoteiktības saistībā ar šī tiesību akta atpakaļejošu spēku 
attiecībā uz lietotiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā ar šo regulu atceļ Direktīvu 87/357/EEK par pārtikas produktu imitācijas ražojumiem 
un transponē tās noteikumus ražojumu novērtēšanas aspektos (šīs regulas 6. panta 1. punkta 
e) apakšpunkts), nav skaidrs, vai arī turpmāk būs aizliegta pārtikas produktu imitācijas 
tirdzniecība, imports un ražošana vai eksports. Pieņemot šo grozījumu, Direktīvā 87/357/EEK 
noteiktais aizliegums turpinās darboties šajā regulā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Piesardzības princips, kas noteikts 
LESD 191. panta 2. punktā un cita starpā 
izklāstīts arī Komisijas 2000. gada 
2. februāra paziņojumā par piesardzības 
principu, ir ražojumu drošuma un 
patērētāju drošības pamatprincips, kas 
pienācīgi jāņem vērā, novērtējot ražojuma 
drošumu.
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Or. en

(Sk. Komisijas 2000. gada 2. februāra paziņojumu par piesardzības principu 
(COM(2000)0001).)

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Piesardzības principam ir būtiska 
nozīme Savienības patērētāju aizsardzības 
judikatūrā. Šis princips jo īpaši būtu 
jāinterpretē, ņemot vērā Vispārējās tiesas 
2002. gada 26. novembra spriedumu 
apvienotajās lietās T-74/00 un citās, 
Artedogan GmbH un citi pret Eiropas 
Kopienu Komisiju1, kurā ir noteikts, ka, 
neskatoties uz to, ka piesardzības princips 
LESD ir minēts tikai saistībā ar vides 
politiku, tā darbības joma ir plašāka un to 
ir paredzēts piemērot arī, lai nodrošinātu 
veselības, patērētāju drošības un vides 
augsta līmeņa aizsardzību.
_____________
1 [2002] Recueil, II-04045.

Or. en

(Sk. Pirmās instances tiesas 2002. gada 26. novembra spriedumu apvienotajās lietās T-74/00, 
T-76/00, T-83/00–T-85/00, T-132/00, T-137/00 un T-141/00.)

Pamatojums

Apvienoto lietu T-74/00 un citu lietu spriedumā ir uzsvērts (jo īpaši 181.–186. punktā), ka 
piesardzības princips ir horizontāls princips, kas attiecas ne tikai uz vides politiku.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Šajā regulā būtu jāņem vērā arī tā 
dēvētie “ražojumi, kas piesaista bērnu 
uzmanību”, kuru noformējums jebkādā 
veidā atgādina citu priekšmetu, kas 
vispārēji atzīts par tādu priekšmetu, kurš 
piesaista bērnu uzmanību vai ir paredzēts 
viņu lietošanai. Jēdziens “ražojumi, kas 
piesaista bērnu uzmanību” jo īpaši jāņem 
vērā, novērtējot ražojuma drošumu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13d) Novērtējot ražojuma drošumu, īpaša 
uzmanība jāpievērš tam, vai ražojums nav 
radījis traumas, kas minētas Eiropas 
Traumatisma datubāzē, kura izveidota 
saskaņā ar [Eiropas Parlamenta un 
Padomes ...] Regulu (ES) Nr. [.../... par 
ražojumu tirgus uzraudzību]*.
_______________
* OV: lūgums ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus (COD 
2013/0048).

Or. en

Pamatojums

Eiropas Traumatisma datubāzes izveide jāparedz paredzamajā Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību (COM(2013)0075).



PR\941359LV.doc 17/54 PE513.309v02-00

LV

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pieredze liecina, ka CE zīme 
patērētājiem nepamatoti rada iespaidu, ka 
publiskā sektora iestādes ražojumu ir 
apstiprinājušas kā drošu patērētājiem. 
CE+ zīme, kas norāda, ka ražojumu ir 
pārbaudījusi akreditēta neatkarīga trešā 
puse, kas ir pilnvarota novērtēt konkrētā 
ražojuma drošumu, un ir to atzinusi par 
atbilstošu šajā regulā noteiktajām 
drošuma prasībām, liecina, ka sākotnēji 
piestiprinātā CE zīme ir ražotāja norāde 
par ražojuma atbilstību. CE+ zīmei būtu 
patērētājiem skaidri jānorāda, ka 
ražojumu par drošu ir atzinusi 
kompetenta iestāde, un tā būtu jāuzskata 
par papildinājumu pašreiz izmantotajai 
CE zīmei.

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu augstu līmeni 
patērētāju veselības un drošības 
aizsardzībā, saimnieciskās darbības 
veicējiem atkarībā no viņu uzdevumiem 
piegādes ķēdē vajadzētu būt atbildīgiem 
par ražojumu atbilstību.

(15) Lai nodrošinātu augstu līmeni 
patērētāju veselības un drošības 
aizsardzībā, saimnieciskās darbības 
veicējiem atkarībā no viņu uzdevumiem 
piegādes ķēdē vajadzētu būt atbildīgiem 
par ražojumu atbilstību. Šajā saistībā 
vajadzētu precīzi saskaņot noteikumus 
attiecībā uz saimnieciskās darbības 
veicēju pienākumiem, kas minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par 
produktu tirdzniecības vienotu sistēmu1, 
jo tādējādi šajā regulā tiktu nodrošināti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp 
tiem saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņotie tiesību akti, un tiem 
pienākumiem, uz kuriem attiecas 
nesaskaņotie tiesību akti.
_____________
1 OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot noteikumu attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju pienākumiem precīzu 
saskaņošanu, šajā regulā attiecībā uz šo jautājumu būtu jāveic tikai redakcionālas izmaiņas, 
lai pēc iespējas skaidrāk transponētu lēmumā minētos noteikumus.

Grozījums Nr. 23

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

(16a) Ražotājiem būtu jānodrošina, ka to 
tirgū laistie ražojumi ir projektēti un 
ražoti saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
drošuma prasībām. Lai precizētu ražotāju 
pienākumus un līdz minimumam 
samazinātu ar to saistītu administratīvo 
slogu, Komisijai būtu jāizveido Savienības 
ražojumu vispārējo risku novērtēšanas 
metodika un jāizstrādā lietotājam 
draudzīgi elektroniski risku analīzes 
instrumenti. Metodika, kuras pamatā būtu 
labākā prakse un ieinteresēto pušu 
ieguldījums, būtu jānosaka kā efektīvs 
riska novērtēšanas instruments, kuru 
ražotāji varētu izmantot ražojumu 
izstrādes laikā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas daudzgadu plānā, kas publicēts kopā ar priekšlikumu regulai par patēriņa preču 
drošumu, ir paredzēta vienota pieeja riska novērtēšanai. Lai metodika tiktu izmantota 
pilnvērtīgi, ražotājiem jāuzliek par pienākumu integrēt šo metodiku ražojumu izstrādes 
procesā. Komisijai būtu jāizveido elektronisks novērtēšanas rīks, kas pieejams saimnieciskās 
darbības veicējiem un tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

(Sk. Komisijas 2011. gada 11. septembra dokumenta „Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu 
drošumu — skaidrojošs norādījumu materiāls” redakciju, 146. lpp.)

Pamatojums

Jāuzsver, ka izplatītāji nepārbauda katru ražojumu atsevišķi. Pieņemot šo apsvērumu, 
noteikumi attiecībā uz izplatītāju pienākumiem tiek izskaidroti, negrozot attiecīgā panta 
redakciju.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Globalizācija, arvien plašāka 
ārpakalpojumu izmantošana un 
starptautiskās tirdzniecības pieaugums 
nozīmē, ka pasaules tirgos tiek tirgots 
vairāk produktu, un šajā saistībā pasaules 
līmeņa regulatoru un citu ieinteresēto 
personu ciešai sadarbībai patēriņa preču 
drošuma jomā ir būtiska nozīme tādu 
problēmu risināšanā, ko rada sarežģītas 
piegādes ķēdes un lielāks tirdzniecības 
apjoms. Komisija jo īpaši būtu jāmudina 
uzlabot ražojumu noformējuma drošumu, 
iesaistoties divpusējā sadarbībā ar trešo 
valstu tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūcijas par produktu vispārējas drošības 
direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību (2010/2085(INI) 10. punkta redakciju.)

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Pašreizējās izsekojamības sistēmas 
un identifikācijas procedūras ir efektīvi 
jāpiemēro un jāuzlabo. Šajā saistībā ir 
vajadzīgi pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošanas novērtējumi.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūcijas par produktu vispārējas drošības 
direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību (2010/2085(INI) 23. punkta redakciju.)

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
20.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20c) Lai turpmāk uzlabotu izsekojamību, 
Komisijai būtu jānovērtē, kā veicināt 
īpašu uzraudzības un izsekošanas 
tehnoloģiju un ražojumu autentiskuma 
noteikšanas tehnoloģiju izmantošanu. 
Šajā novērtēšanas procesā iekļautajām 
tehnoloģijām cita starpā būtu jānodrošina 
patērētāju drošība, jāuzlabo izsekošanas 
mehānismi un jānovērš nevajadzīga 
administratīvā sloga radīšana 
saimnieciskās darbības veicējiem, lai 
novērstu situāciju, kurā to izmaksas ir 
spiesti segt patērētāji.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
20.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20d) Nosakot konkrētus produktus, kurus 
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saimnieciskās darbības veicēji laiduši vai 
darījuši pieejamus tirgū un attiecībā uz 
kuriem tiem jāizveido izsekojamības 
sistēma vai jāpievienojas šādai sistēmai, 
Komisijai galvenokārt būtu jāņem vērā to 
traumu veids, saistībā ar kurām par šo 
produktu iekļauta informācija Eiropas 
Traumatisma datubāzē un RAPEX 
sistēmā iekļauto ziņojumu skaits, kā arī 
risku, par kuriem ziņots, nopietnība. 
Komisijai turklāt būtu jāiesaista arī 
attiecīgās ieinteresētās personas, jo īpaši 
Eiropas Tirgus uzraudzības forums, kas 
izveidots saskaņā ar [Eiropas Parlamenta 
un Padomes ...] Regulu (ES) Nr. [.../... par 
ražojumu tirgus uzraudzību]*.
____________
* OV: lūgums ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus (COD 
2013/0048).

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
20.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20e) Pamatojoties uz valsts 
kontaktpunktu izveidi, kas paredzēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regulā (ES) 
Nr. 764/2008, ar ko nosaka procedūras, 
lai dažus valstu tehniskos noteikumus 
piemērotu citā dalībvalstī likumīgi 
tirgotiem produktiem1, ražojumu drošuma 
kontaktpunktiem dalībvalstīs būtu 
jādarbojas kā saimnieciskās darbības 
veicējiem paredzētiem informācijas 
centriem, kur tie varētu saņemt 
norādījumus un apmācību ražojumu 
drošuma prasību un tiesību aktu 
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regulējuma jomā.
__________________
1 OV L 218, 13.8.2008., 21. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Izcelsmes norāde ir nepieciešams to
izsekojamības pamatprasību 
papildinājums, kas noteiktas šajā regulā 
attiecībā uz ražotāja nosaukumu un adresi. 
Turklāt izcelsmes valsts norāde palīdz 
noteikt faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar sazināties, 
kad tā norādītā adrese atšķiras no faktiskās 
ražošanas vietas un kad ražotāja 
nosaukums un adrese nav norādīta vispār 
vai arī tās trūkst tādēļ, ka tā bijusi uz 
iepakojuma, kuru nav iespējams atrast. 
Šāda informācija var atvieglot tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu izsekot 
ražojumu līdz tā faktiskajai ražošanas 
vietai un dot iespēju sazināties ar izcelsmes 
valstu iestādēm, veicot piemērotus 
turpmākus pasākumus saistībā ar divpusēju 
vai daudzpusēju sadarbību patēriņa preču 
drošuma jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

(21a) Ražojuma izcelsmes norāde 
patērētājiem ļautu vieglāk novērtēt 
informāciju par ražojumu ķēdi, tādējādi 
palielinot to informētības līmeni. Jo īpaši 
norādot ražotāja nosaukumu saskaņā ar 
saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem pastāv risks, ka patērētāji 
varētu tikt maldināti, jo ražotāja 
nosaukuma norāde patērētājam ne 
vienmēr dod iespēju noteikt ražošanas 
vietu. Tādēļ izcelsmes norāde ir vienīgais 
veids, kā patērētāji var noteikt ražošanas 
valsti.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Saskaņā ar vairāku Savienības 
tirdzniecības partneru jurisdikciju 
izcelsmes norāde ir obligāta ražojumu 
marķējuma un muitas deklarāciju 
sastāvdaļa. Izcelsmes norādes ieviešana 
saskaņā ar šo regulu nodrošinās 
Savienības noteikumu atbilstību 
starptautiskajam tirdzniecības režīmam. 
Turklāt, tā kā prasība norādīt izcelsmi 
attiecas uz visiem nepārtikas produktiem 
Savienības teritorijā neatkarīgi no tā, vai 
tie ir importēti vai nav, šī prasība saskan 
ar Savienības starptautiskajiem 
pienākumiem tirdzniecības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Soda naudas, kas iekasētas par šīs 
regulas pārkāpumiem, būtu jānovirza 
tirgus uzraudzības iestāžu darbības 
finansēšanai attiecīgajā dalībvalstī, kura 
saimnieciskās darbības veicējam 
piemērojusi sankcijas.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par sankcijām jāturpina saskaņot ar paredzamajā Regulā par tirgus uzraudzību 
(COM(2013)0075) pieņemtajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Tā kā dalībvalstīs piemēroto sodu 
līmenis ir ļoti sadrumstalots un dažāds, ir 
jāapsver iespēja ieviest saskaņotus sodus, 
tostarp lielus naudassodus, uzņēmējiem, 
kuri iekšējā tirgū tīši laiž apgrozībā 
bīstamus vai neatbilstošus ražojumus.
Tādēļ iespējami bieži publiski jāpaziņo 
ražojumu aizliegumi, lai nodrošinātu 
robežkontroles un tirgus uzraudzības 
lielāku redzamību un atturētu noziedzīgus 
tirgus dalībniekus.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūcijas par produktu vispārējas drošības 
direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību (2010/2085(INI) 4. punkta redakciju.)
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par to 
patēriņa preču drošumu, kas laistas vai 
darītas pieejamas Savienības tirgū. Šīs 
regulas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka 
ražojumi, kas laisti tirgū vai darīti 
pieejami, ir droši.

Or. en

(Salīdzināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 
2001/95/EK par produktu vispārēju drošību 1. pantu.)

Pamatojums

Šīs regulas mērķim vienmēr jābūt drošam vienotajam tirgum.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas II–IV nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 

4. Šīs regulas II un III nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 



PR\941359LV.doc 27/54 PE513.309v02-00

LV

kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem.

kas noteiktas Savienības saskaņošanas 
tiesību aktos vai saskaņā ar tiem. Ja uz 
ražojumiem attiecas konkrētas drošuma 
prasības, kas paredzētas Savienības 
tiesību aktos, tad šīs regulas II un 
III nodaļa ir spēkā tikai attiecībā uz tiem 
aspektiem un riskiem vai risku 
kategorijām, ko minētās prasības neietver.

Or. en

Pamatojums

Šī regula turpinās būt par „drošības tīklu” ražojumu drošuma jomā, kā tas pašlaik uzsvērts 
Direktīvā par produktu vispārēju drošību, attiecoties uz gadījumiem, kuros Savienības tiesību 
aktos nav paredzēti konkrētāki drošuma noteikumi, un tādējādi nodrošinot visu tirgū laisto
ražojumu drošumu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

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

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 2. panta c) punkta redakciju.)

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) “nopietns risks” ir risks, kura dēļ ir 
nepieciešama steidzama iejaukšanās un 
pēckontrole, arī tādos gadījumos, kur sekas 
var nebūt tūlītējas.

17) “nopietns risks” ir tāds risks vai riska, 
ārkārtas apstākļu vai draudu iespējamība, 
arī tādos gadījumos, kur sekas var nebūt 
tūlītējas, kura dēļ ir nepieciešama 
publiskā sektora iestāžu steidzama 
iejaukšanās un pēckontrole.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 2. panta d) punkta redakciju.)

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17a) “pakalpojums” ir jebkāda 
pašnodarbinātā saimnieciskā darbība, 
parasti par atlīdzību, kā minēts LESD 
57. pantā;

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par 
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pakalpojumiem iekšējā tirgū redakciju (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.).)

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Tirdzniecības, importa un ražošanas vai 
eksporta aizliegums ražojumiem, kas ir 

pārtikas produktu imitācija
Dalībvalstis īsteno visus nepieciešamos 
pasākumus, lai aizliegtu to ražojumu 
tirdzniecību, importu, ražošanu un 
eksportu, kas atgādina pārtikas 
produktus, bet nav pārtikas produkti, un 
kurus var viegli sajaukt ar pārtikas 
produktiem to veida, smaržas, krāsas, 
izskata, iepakojuma, marķējuma, tilpuma, 
lieluma vai citu īpatnību dēļ.

Or. en

(Sk. Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/357/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju 

veselību vai drošību, redakciju.)

Pamatojums

Tā kā ar šo regulu atceļ Direktīvu 87/357/EEK par pārtikas produktu imitāciju ražojumiem 
un transponē tās noteikumus ražojumu novērtēšanas aspektos (šīs regulas 6. panta 1. punkta 
e) apakšpunkts), nav skaidrs, vai arī turpmāk būs aizliegta pārtikas produktu imitāciju 
ražojumu tirdzniecība, imports un ražošana vai eksports. Pieņemot šo grozījumu, Direktīvā 
87/357/EEK noteiktais aizliegums turpinās darboties šajā regulā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņēmums, ka ražojums ir drošs, neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
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saskaņā ar [Eiropas Parlamenta un 
Padomes ...] Regulu (ES) Nr. [.../... par 
ražojumu tirgus uzraudzību]*, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada risku, 
neraugoties uz šādu atbilstību.
___________
* OV: lūgums ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus (COD 
2013/0048).

Or. en

(Sk. priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz ražojumu tirgus 
uzraudzību (COM(2013)0075), 13. panta 3. punkta redakciju.)

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražojumu drošuma novērtēšanas aspekti Ražojumu atbilstības vispārējai drošuma
prasībai novērtēšanas aspekti

Or. en

Pamatojums

Ražojumu novērtēšana šajā regulā nozīmē ražojuma atbilstības prasībām novērtēšanu, nevis 
ražojuma drošuma novērtēšanu tās plašākā nozīmē.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja nav Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu, Eiropas standartu vai tās dalībvalsts 
tiesību aktos noteiktu veselības un drošības 
prasību, kurā ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, kā minēts, attiecīgi, 5. panta a), b) un 
c) punktā, ražojuma drošuma novērtēšanā
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ņem vērā šādus aspektus: saimnieciskās darbības veicēji un 
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes
ņem vērā LESD 191. panta 2. punktā 
minēto piesardzības principu un šādus 
aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Neaizsargāto patērētāju plašāka definīcija ir ņemta no šīs regulas 13. apsvēruma.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) ražojuma, tā iepakojuma un 
patērētājiem vai citiem pircējiem 
piedāvātā noformējuma izskatu un
raksturlielumus; tas ietver potenciāli 
maldinošu ražojumu izskatu, jo īpaši
gadījumos, kad ražojums, kas nav
paredzēts bērniem, sava noformējuma un 
raksturlielumu dēļ jebkādā veidā atgādina 
citu priekšmetu, kas vispārēji atzīts par 
tādu priekšmetu, kurš piesaista bērnu 
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uzmanību vai ir paredzēts viņu lietošanai.

Or. en

(Sk. Komisijas Lēmuma Nr. 2008/357/EK redakciju, L 120, 7.5.2008., 11. lpp.)

Pamatojums

Ražojumi, kuri piesaista bērnu uzmanību, ir jāiekļauj visaptverošā Savienības tiesiskajā 
regulējumā. Galvenais mērķis ir ražojumu drošuma novērtēšanā vienmēr iekļaut arī šīs 
specifikācijas un raksturlielumus.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pamatotas patērētāju vēlmes attiecībā 
uz ražojuma drošumu tā veida, sastāva un 
paredzētā lietojuma ziņā;

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu, ka, novērtējot atbilstību drošuma prasībām, tiek 
ņemti vērā arī citi aspekti.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) piesardzības principu;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) to, vai ražojums, ražojumu kategorijas 
vai grupas nav radījušas traumas, kas 
minētas Eiropas Traumatisma datubāzē, 
kura izveidota saskaņā ar [Eiropas 
Parlamenta un Padomes ...] Regulu (ES) 
Nr. [.../... par ražojumu tirgus 
uzraudzību]*;
_____________
* OV: lūgums ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus (COD 
2013/0048).

Or. en

Pamatojums

Eiropas Traumatisma datubāzes izveide jāparedz paredzamajā Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību (COM(2013)0075).

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) pamatotas patērētāju vēlmes attiecībā 
uz drošumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu, ka, novērtējot atbilstību drošuma prasībām, tiek 
ņemti vērā arī citi aspekti.

Grozījums Nr. 52

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

6.a pants
CE+ zīme

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

Or. en

Pamatojums

CE zīme patērētājiem norāda, ka ražojums ir drošs. Taču CE zīme ir tikai ražotāja 
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apliecinājums, ka tas uzņemas atbildību par ražojuma atbilstību visām piemērojamām 
prasībām, kas minētas attiecīgajos tiesību aktos. Ierosinātā CE+ zīme būs CE zīmes 
papildinājums un norādīs, ka marķēto ražojumu ir pārbaudījusi neatkarīga trešā puse un ka 
kompetenta iestāde to ir atzinusi par drošu.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
uzskaitīti aspekti, kas ražotājam 
jāpārbauda, analizējot iespējamos riskus, 
tostarp norādīts šā punkta pirmās daļas 
b) apakšpunktā minētās analīzes formāts. 
Pieņemot minētos aktus, Komisija ņem 
vērā visus pašreizējos riska analīzes 
instrumentus, tostarp ražotāju labākās 
prakses piemērus, lai līdz minimumam 
samazinātu saimnieciskās darbības 
veicējiem radīto papildu slogu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar ražojumu noformējuma drošumu un ražotājiem uzliek par 
pienākumu veikt rūpīgu riska analīzi pēc iespējas agrākā ražojuma izstrādes procesa posmā. 
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Komisija tiek aicināta izmantot pašreizējos, jau pieejamos instrumentus un savus centienus 
īpaši sasaistīt ar darbu, kas pašreiz tiek veikts daudzgadu plāna kontekstā nolūkā izveidot ES 
ražojumu vispārējo risku novērtēšanas metodiku.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams.

Or. en

Pamatojums

Svītrotais teikums nav iekļauts Lēmuma Nr. 768/2008/EK R2. panta 7. punktā.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta redakciju.)

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Brīdinājumi, kas nosaka lēmumu 
iegādāties ražojumu, piemēram, tādi, 
kuros norādīts lietotāju minimālais un 
maksimālais vecums vai svars, un citi 
svarīgi brīdinājumi atrodas uz ražojuma 
iepakojuma vai citā vietā, kur, pirms 
izdarīt pirkumu, tos var viegli saredzēt 
patērētājs, arī izdarot pirkumu tiešsaistē.

Or. en

Pamatojums

Informācija patērētājiem ir jāuzlabo, jo īpaši saistībā ar tirdzniecību tiešsaistē, kur 
patērētājiem ir grūti pārbaudīt konkrētu informāciju par ražojumu un informāciju, kas 
izvietota uz tā iepakojuma.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Importētāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams.
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Or. en

Pamatojums

Svītrotais teikums nav iekļauts Lēmuma Nr. 768/2008/EK R4. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Importētāji desmit gadus pēc ražojuma 
laišanas tirgū glabā tehnisko 
dokumentāciju, lai tā būtu pieejama tirgus 
uzraudzības iestādēm, un pēc pieprasījuma
iesniedz to šīm iestādēm.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmuma Nr. 768/2008/EK par 
produktu tirdzniecības vienotu sistēmu R4. panta 8. punkta redakciju.)

Pamatojums

Šis ir precīzs saskaņojums ar minētā lēmuma R4. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Brīdinājumi, kas var noteikt lēmumu 
iegādāties ražojumu, piemēram, tādi, 
kuros norādīts lietotāju minimālais un 
maksimālais vecums vai svars, un citi 
svarīgi brīdinājumi atrodas uz 
mazumtirdzniecības iepakojuma vai citā 
vietā, kur, pirms izdarīt pirkumu, tos var 
viegli saredzēt patērētājs, arī izdarot 
pirkumu tiešsaistē.

Or. en
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Pamatojums

Informācija patērētājiem ir jāuzlabo, jo īpaši saistībā ar tirdzniecību tiešsaistē, kur 
patērētājiem ir grūti pārbaudīt konkrētu informāciju par ražojumu un informāciju, kas 
izvietota uz tā iepakojuma.

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tikai neliels skaits labi identificētu 
ražojumu nav droši;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir gandrīz neiespējami noteikt, ko nozīmē „valsts sektora iestādēm vai sabiedrībai lietderīga 
informācija”.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

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

kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kuru radītā nelielā 
riska dēļ 8. panta 7. punktā un 10. panta 
3. punktā minētā informācija nav jānorāda 
uz paša ražojuma. Šie deleģētie akti 
jāpieņem pietiekami savlaicīgi pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Saimnieciskās darbības veicējiem pietiekami savlaicīgi ir jāzina, uz kuriem ražojumiem 
attieksies 13. panta noteikumi.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražojumu izsekojamība Konkrētu ražojumu izsekojamība

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir vajadzīgs, jo ierosinātā izsekojamības sistēma attiecas tikai uz 
konkrētiem ražojumiem vai ražojumu kategorijām.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Ražojumu drošuma kontaktpunkti

1. Dalībvalstis savās teritorijās izraugās 
ražojumu drošuma kontaktpunktus un 
paziņo to kontaktinformāciju citām 
dalībvalstīm un Komisijai.
2. Komisija sagatavo un regulāri 
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atjaunina ražojumu drošuma 
kontaktpunktu sarakstu un publicē to 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Komisija arī nodrošina šīs informācijas 
pieejamību savā tīmekļa vietnē.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 764/2008, ar ko 
nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi 

tirgotiem ražojumiem, 9. panta redakciju.)

Pamatojums

Ir jāpaplašina Ražojumu kontaktpunktu darbības joma, sekmējot apmācību ražojumu 
drošuma tiesību aktu jomā un informācijas apmaiņu starp nozarēm un tās nodošanu 
saimnieciskās darbības veicējiem.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants
Ražojumu drošuma kontaktpunktu 

uzdevumi
1. Ražojumu drošuma kontaktpunkti pēc 
inter alia uzņēmēja vai citas dalībvalsts 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
šādu informāciju:
a) tehniskos noteikumus, kurus piemēro 
konkrētam ražojuma veidam teritorijā, 
kurā ražojumu drošuma kontaktpunkts 
veic uzņēmējdarbību, un informāciju par 
to, vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktiem minētajam ražojuma 
veidam ir nepieciešama iepriekšēja 
atļauja, kā arī informāciju par 
savstarpējas atzīšanas principu, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 764/2008, un 
minētās regulas piemērošanu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā;
b) kompetento iestāžu kontaktdatus 
attiecīgajā dalībvalstī, lai ar tām varētu 
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sazināties tieši, tostarp to iestāžu datus, 
kas atbildīgas par konkrētu tehnisko 
noteikumu īstenošanas uzraudzību 
minētās dalībvalsts teritorijā;
c) aizsardzības līdzekļus, kas minētās 
dalībvalsts teritorijā pieejami strīda 
gadījumā starp kompetentajām iestādēm 
un saimnieciskās darbības veicēju.
2. Ražojumu drošuma kontaktpunktu 
darbinieki sniedz atbildi 15 darba dienu 
laikā pēc jebkura pieprasījuma 
saņemšanas, kā minēts 1. punktā.
3. Ražojumu drošuma kontaktpunkts 
dalībvalstī, kurā attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs ir likumīgi tirgojis 
attiecīgo ražojumu, var sniegt 
saimnieciskās darbības veicējam vai 
kompetentajai iestādei visu vajadzīgo 
informāciju vai apsvērumus, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 764/2008 6. pantā.
4. Dalībvalstis ražojumu drošuma 
kontaktpunktu sistēmā izveido birojus, lai 
sekmētu apmācību ražojumu drošuma 
tiesību aktu un vispārējo prasību jomā, kā 
arī informācijas apmaiņu starp nozarēm 
nolūkā uzlabot saimnieciskās darbības 
veicēju zināšanas ražojumu drošuma 
prasību jomā.
5. Ražojumu drošuma kontaktpunktu 
darbinieki neiekasē maksu par 1. punktā 
minētās informācijas sniegšanu.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 764/2008, ar ko 
nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi 

tirgotiem ražojumiem, 10. panta redakciju.)

Pamatojums

Ir jāpaplašina Ražojumu kontaktpunktu darbības joma, sekmējot apmācību ražojumu 
drošuma tiesību aktu jomā un informācijas apmaiņu rūpniecības nozaru starpā un tās 
nodošanu saimnieciskās darbības veicējiem.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz ražojumiem, par kuriem 
RAPEX sistēmā iekļauti ziņojumi kā par 
tādiem, kas rada būtisku risku personu 
veselībai un drošībai, vai par kuriem 
iekļauta informācija Eiropas 
Traumatisma datubāzē, kas izveidota
saskaņā ar [Eiropas Parlamenta un 
Padomes ...] Regulu (ES) Nr. [.../... par 
ražojumu tirgus uzraudzību]*, vai 
ražojumiem, kurus specifisku 
raksturlielumu vai īpašu izplatīšanas vai 
izmantošanas apstākļu dēļ var uzskatīt par 
tādiem, kas rada nopietnu risku personu 
veselībai un drošībai, Komisija var prasīt 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri 
minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.
______________

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

Or. en

Pamatojums

Atkārtota ziņojumu iekļaušana RAPEX sistēmā vai informācijas iekļaušana Eiropas 
Traumatisma datubāzē ir skaidras norādes, kas liecina, ka konkrētajai ražojumu grupai ir 
vajadzīgi īpaši izsekojamības pasākumi, un Komisijai jābūt pilnvarotai pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām veikt vajadzīgos pasākumus. Iekļaujot ražojumus, kas vēl nav 
minēti RAPEX sistēmā, Komisija var veikt vajadzīgos pasākumus, nesagaidot RAPEX 
sistēmas paziņojumu.

Grozījums Nr. 68

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

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

a) ar kuriem nosaka ražojumus, par 
kuriem iekļauti brīdinājumi RAPEX 
sistēmā vai Eiropas Traumatisma 
datubāzē, un ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kuras var uzskatīt 
par tādām, kas rada nopietnu risku 
personu veselībai un drošībai, kā minēts 
1. punktā;

Or. en

Pamatojums

Atkārtota ziņojumu iekļaušana RAPEX sistēmā vai informācijas iekļaušana Eiropas 
Traumatisma datubāzē ir skaidras norādes, kas liecina, ka konkrētajai ražojumu grupai ir 
vajadzīgi īpaši izsekojamības pasākumi, un Komisijai jābūt pilnvarotai pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām veikt vajadzīgos pasākumus. Iekļaujot ražojumus, kas vēl nav 
minēti RAPEX sistēmā, Komisija var veikt vajadzīgos pasākumus, nesagaidot RAPEX 
sistēmas paziņojumu.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirmajā daļā minēto pieprasījumu Komisija 
pieņem ar īstenošanas aktu palīdzību pēc 
apspriešanās ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, kā arī ar 
komiteju, kas izveidota saskaņā ar 
19. panta 1. punktu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
par Eiropas standartizāciju 10. panta 2. punkta redakciju.)

Pamatojums

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un nozaru ekspertiem notiek tad, kad Komisija 
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pieprasa standartus, kā tas norādīts Regulā (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts vai Eiropas Parlaments 
uzskata, ka Eiropas standarts, kas minēts 
16. pantā, pilnībā neatbilst prasībām, kuras 
tas tiecas aptvert, un 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai, tā par to 
informē Komisiju, sniedzot detalizētu 
skaidrojumu, un Komisija lemj par to, vai:

1. Ja dalībvalsts vai Eiropas Parlaments 
uzskata, ka Eiropas standarts, kas minēts 
16. pantā, pilnībā neatbilst prasībām, kuras 
tas tiecas aptvert, un 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai, tā par to 
informē Komisiju, sniedzot detalizētu 
skaidrojumu, un Komisija pēc 
apspriešanās ar komiteju, kas izveidota 
saskaņā ar 19. panta 1. punktu, lemj par 
to, vai:

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
par Eiropas standartizāciju 11. panta 1. punkta redakciju.)

Pamatojums

Nozaru eksperti no dalībvalstīm jāiesaista tad, kad Komisija pieņem lēmumu par iebildumiem 
pret saskaņotiem standartiem.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ja sankciju piemērošanā ņemtu vērā uzņēmumu lielumu, iespējamie krāpnieciskie tirgotāji 
netiktu atturēti no to darbībām, jo pārkāpumus varētu viegli turpināt veikt, izmantojot mazus 
uzņēmumus un tādējādi radot būtisku ietekmi uz ražojumu drošumu vienotajā tirgū.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Iekasētās soda naudas novirza tirgus 
uzraudzības darbību finansēšanai 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc dienas, 
kad sāk piemērot šo regulu, Komisija 
novērtē šīs regulas piemērošanu un nosūta 
novērtējuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā 
novērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, 
jo īpaši tie, ar kuriem saskaņā jāveicina 
patērētāju aizsardzība pret nedrošiem 
ražojumiem, ņemot vērā regulas ietekmi uz 
uzņēmējdarbību un jo īpaši uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.

Ne vēlāk kā ... * Komisija novērtē šīs 
regulas piemērošanu un nosūta 
novērtējuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā 
novērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, 
jo īpaši tie, ar kuriem saskaņā un atbilstoši 
šīs regulas 4. panta noteikumiem jāveicina 
patērētāju aizsardzība pret nedrošiem 
ražojumiem, ņemot vērā regulas ietekmi uz 
uzņēmējdarbību un jo īpaši uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šajā ziņojumā cita 
starpā novērtē Regulas (ES) 
Nr. 1025/2012 ietekmi uz šo regulu un 
abu regulu savstarpējo mijiedarbību.
_____________

* OV: lūgums ierakstīt datumu — piecus 
gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
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dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā ...* Komisija apsver iespēju 
saskaņotā veidā ieviest sodu sistēmu 
uzņēmējiem, kuri iekšējā tirgū tīši laiž 
apgrozībā bīstamus vai neatbilstošus 
ražojumus, un nosūta šo ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
______________
* OV: lūgums ierakstīt datumu — piecus 
gadus pēc šīs regulas piemērošanas 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas (EK) Nr. 764/2008 9. un 
10. pantu atceļ no ...*.
_______
* OV: lūgums ierakstīt šīs regulas 
piemērošanas datumu.

Or. en

Pamatojums

Atcelšana ir nepieciešama tādēļ, ka ražojumu drošuma kontaktpunkti ir iekļauti šīs regulas 
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darbības jomā.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Kad Komisija 2013. gada 13. februārī ierosināja priekšlikumu regulai par patēriņa preču 
drošumu, bija ilgas un Eiropas patērētājus un uzņēmumus nogurdinošas krīzes vidus. Tādējādi 
šis priekšlikums ir debašu krustpunktā starp jauna regulējuma noteikšanu un Savienības 
tiesību aktu vienkāršošanu.

Referente vēlas sniegt pārliecinošu atbildi uz šīm pamatīgajām un nebeidzamajām debatēm. 
Referente uzskata, ka nav nekādu šaubu, ka labi funkcionējošam vienotajam tirgum ir 
vajadzīgas divas galvenās sastāvdaļas: drošība patērētājiem un vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi uzņēmumiem. Patērētāji var justies droši tikai, nosakot regulējumu un prasības. Tikai 
tad, ja ražojumi būs droši, patērētāji vienotajā tirgū droši varēs iegādāties aizvien vairāk 
ražojumu. Ražojumu drošums ir ļoti svarīgs vienotā tirgus veiksmīgas darbības 
nodrošināšanai, vienlaikus sekmējot Eiropas uzņēmumu izaugsmi un labklājību Savienībā.

Referente Komisijas priekšlikumu kopumā vērtē atzinīgi, jo tas lielākoties ir ļoti pietuvināts 
ieteikumiem, kas sniegti Eiropas Parlamenta rezolūcijā par produktu vispārējas drošības 
direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību1. Regula par patēriņa preču drošumu attiecas uz 
lielu vienotā tirgus daļu. Kā Komisija norādījusi savā ietekmes novērtējumā 2, patēriņa preču 
— gan saskaņotu, gan nesaskaņotu — tirdzniecības apjoms ES teritorijā laikā no 2008. līdz 
2010. gadam sasniedza gandrīz EUR 1 triljonu. 

Taču Eiropas patērētāji nejūtas droši, darbojoties vienotajā tirgū. Saskaņā ar Eirobarometra 
2012. gadā veiktu Komisijas pasūtītu apsekojumu 27 % patērētāju uzskatīja, ka ievērojams 
skaits vienotajā tirgū pieejamo nepārtikas patēriņa preču nav drošas3.

Turklāt 2012. gada ziņojumā par ātrās brīdināšanas sistēmas darbību bīstamu nepārtikas preču 
jomā (RAPEX) sniegtā informācija liecināja, ka salīdzinājumā ar 2011. gada datiem RAPEX 
sistēmā iesniegto brīdinājumu par ražojumiem īpatsvars ir palielinājies par 26 %4. Nav šaubu, 
ka šo palielināšanos daļēji izraisīja uzlabotais tirgus uzraudzības darbs dalībvalstīs, taču tāpat 
nav šaubu, ka vienotajā tirgū pieejamo bīstamo ražojumu skaits pieaug.

Referente to uzskata par nepieņemamu, jo uzticības trūkums vienotajam tirgum kavē izaugsmi 
un labklājību Savienībā kopumā. Svarīgs šīs problēmas risinājuma aspekts ir labi 
funkcionējošs ražojumu drošuma režīms, kas noteikts saskaņā ar šo regulu.

Horizontālie jautājumi

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūcija par produktu vispārējas drošības direktīvas pārskatīšanu un 
tirgus uzraudzību (2010/2085(INI)).
2 Komisijas dienestu darba dokuments, ietekmes novērtējuma, ražojumu drošības un tirgus uzraudzības tiesību 
aktu kopums, SWD(2013)0033, galīgā redakcija, 9. lpp.
3 2012. gada ziņojums par ātrās brīdināšanas sistēmas darbību bīstamu nepārtikas preču jomā, 42. lpp.
4 2012. gada ziņojums par ātrās brīdināšanas sistēmas darbību bīstamu nepārtikas preču jomā, II nodaļa.
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Patēriņa preču drošuma regula kā vispārējs drošības tīkls
Referente uzskata, ka ir īpaši svarīgi, lai šī regula turpinātu būt kā „drošības tīkls” ražojumu 
drošuma jomā. Pašreizējā tiesiskajā regulējumā Direktīvā par produktu vispārēju drošību1 ir 
uzsvērts, ka šī direktīva attiecas uz gadījumiem, kad Savienības tiesību aktos nav paredzēti 
konkrētāki drošuma noteikumi, tādējādi nodrošinot visu tirgū laisto ražojumu drošumu.

Saskaņojot patlaban spēkā esošos noteikumus šai regulai, Patēriņa preču drošuma regulas 
uzdevums būs novērst iepriekš minētās nepilnības. Tādēļ referente izvirza noteikumu, ka 
regulai ir jābūt kā vispārīgam horizontālam tiesiskajam regulējumam, lai ietvertu visus 
ražojumus, kas ir tirgū vai kas varētu tikt projektēti, kā arī tiesību aktos neregulētos 
jautājumus.

Piesardzības principa atkārtota ieviešana
Savienības ražojumu regulējuma drošības tīklam ir jānodrošina efektīvas drošuma prasības. 
Taču referente uzskata, ka Komisijas priekšlikumam ir viens būtisks trūkums: atsauce uz 
Direktīvā par produktu vispārēju drošību2 minēto piesardzības principu, kas jāievēro, 
novērtējot ražojumu iespējamos riskus, ir svītrota.

Referente uzskata, ka šis nav pareizais vēstījums patērētājiem, saimnieciskās darbības 
veicējiem un tirgus uzraudzības iestādēm. Tāpēc piesardzības princips, kas minēts LESD 
191. panta 2. punktā, ir no jauna jāievieš, lai nodrošinātu drošuma pamataspektu pienācīgu 
ņemšanu vērā ražojumu drošuma novērtēšanas laikā.

Iesakot no jauna ieviest piesardzības principu, referente uzsver vajadzību saglabāt šo 
horizontālo principu, kas ir pamats ražojumu drošuma un patērētāju drošības garantēšanai.

Precīzs saskaņojums ar jauno tiesisko regulējumu
Viens no vissvarīgākajiem jauninājumiem Komisijas priekšlikumā par patēriņa preču 
drošumu ir Lēmumā Nr. 768/2008/EK3 minēto saimnieciskās darbības veicēju pienākumu 
saskaņošana ar šo regulu. Šis ir uzskatāms par jauninājumu, jo minētais lēmums, kas ir daļa 
no jaunā tiesiskā regulējuma, līdz šim ir bijis saskaņots tikai ar saskaņotajiem ES tiesību 
aktiem, savukārt šīs regulas II nodaļa attiecas vienīgi uz nesaskaņotajiem ražojumiem.

Referente uzskata, ka ir svarīgi visos Savienības tiesību aktos nodrošināt konsekvenci 
attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju pienākumiem. Tādēļ lēmuma redakcijas 
pielāgošana šīs regulas vajadzībām tiks veikta pēc iespējas precīzāk, cenšoties negrozīt 
lēmumā pašreizējo un šajā regulā transponēto noteikumu redakciju.

Lielāks uzsvars uz ražojumu noformējuma drošumu
Ražojumu drošums vienmēr būs ražotāju atbildības joma. Panākot, ka ražotāji jau ražojumu 
projektēšanas posmā automātiski ņem vērā ražojumu drošuma aspektus, var būtiski ietekmēt 
tirgū laisto ražojumu drošumu, tādējādi ietaupot tirgus uzraudzībai paredzētos resursus.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju 
drošību 8. panta 2. punkts un 1. apsvērums.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768 /2008/EK par produktu tirdzniecības 
vienotu sistēmu.
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Referente aicinās Komisiju izstrādāt lietotājiem draudzīgu un efektīvu veidu, kā saimnieciskās 
darbības veicējiem novērtēt ražojuma radītos riskus vēl pirms tā laišanas tirgū.

Galvenie priekšlikumi
Līdztekus četriem iepriekš minētajiem horizontālajiem jautājumiem referente pievērsīs 
uzmanību arī šādiem galvenajiem priekšlikumiem.

Neaizsargāti patērētāji
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš neaizsargātajiem patērētājiem vienotajā tirgū. Novērtējot 
ražojumu drošumu, patērētāju neaizsargātība ir galvenais faktors, kas jāņem vērā, nosakot, vai 
ražojums ir drošs vai nav. Referente turklāt uzskata par nepieciešamu ražojumu drošuma 
novērtēšanā ņemt vērā jēdzienu „ražojumi, kas piesaista bērnu uzmanību”.

Izcelsmes valsts
Komisijas priekšlikumā ir ieviesta prasība uz ražojumiem vai to iepakojuma norādīt izcelsmi. 
Referente piekrīt priekšlikumam, kas minēts 7. pantā, jo tas ir būtisks, lai uzlabotu 
izsekojamību tirgus uzraudzības iestāžu darba vajadzībām, uzlabojot piegādes ķēdes 
pārredzamību un tādējādi stiprinot patērētāju uzticību vienotajam tirgum.

CE+ zīme
CE zīme patērētājiem norāda, ka ražojums ir drošs. Taču CE zīme ir tikai ražotāja 
apliecinājums, ka tas uzņemas atbildību par ražojuma atbilstību visām piemērojamām 
prasībām, kas minētas attiecīgajos tiesību aktos. Referente ierosina ieviest jaunu CE+ zīmi, lai 
norādītu, ka marķēto ražojumu ir pārbaudījusi neatkarīga trešā puse un ka kompetenta iestāde 
to ir atzinusi par drošu. Tādējādi jaunā CE+ zīme būs pašreiz izmantotās CE zīmes 
papildinājums.

Transatlantiskais dialogs
Sadarbība ar Amerikas Savienoto Valstu ražojumu drošuma un tirgus uzraudzības iestādēm ir 
būtiska, lai uzlabotu pašreizējo situāciju un tiesisko regulējumu Savienībā. Izmantojot oficiālu 
sadarbību, dialogu un labākās prakses apmaiņu, Savienība var mācīties no ASV, kā izstrādāt 
labākus un efektīvākus tiesību aktus. Pirms termiņa, līdz kuram jāiesniedz šā ziņojuma 
grozījumu priekšlikumi, referente iesaistīsies dialogā ar ASV valdības pārstāvjiem un šajā 
posmā, iespējams, ierosinās grozījumus attiecībā uz transatlantisko dialogu.

Ražojumu drošuma kontaktpunkti
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 764/2008, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos 
noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem, katrā dalībvalstī tiek 
izveidoti ražojumu kontaktpunkti, lai informētu saimnieciskās darbības veicējus par 
noteikumiem attiecībā uz savstarpējo atzīšanu, kā tas izklāstīts regulā. Tomēr referente 
uzskata, ka ir jāpaplašina šo ražojumu kontaktpunktu darbības joma, sekmējot apmācību 
ražojumu drošuma tiesību aktu jomā un informācijas apmaiņu starp nozarēm un tās nodošanu 
saimnieciskās darbības veicējiem.

Sankcijas
Soda naudas un sankcijas ir jāsaskaņo un jānovirza tirgus uzraudzības iestāžu darba izmaksu 
finansēšanai, lai krāpnieciskie tirgotāji būtu tie, kas sedz lielāko daļu šo izmaksu. Pašreiz par 
tirgus uzraudzību Savienībā maksā nodokļu maksātāji. Turpmāk samērīgas un taisnīgas 
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sankcijas būs būtiskas, lai novērstu un kavētu krāpniecisku tirgotāju iekļūšanu vienotajā tirgū.

Tirdzniecība tiešsaistē
Visbeidzot, ņemot vērā to trešo valstu ražojumu skaitu, kurus patērētāji iegādājas tiešsaistē un 
kuri var nebūt atbilstoši Eiropas drošuma prasībām un standartiem, tādējādi apdraudot 
patērētāju drošību un veselību, referente uzsver nepieciešamību koncentrēties uz patērētāju 
uzticības e-tirdzniecībai stiprināšanu, rīkojot Komisijas ierosinātas izglītojošas un 
informatīvas kampaņas.
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PIELIKUMS. IEINTERESĒTO PERSONU IEGULDĪJUMA SARAKSTS

Atruna
Šis ieinteresēto personu saraksts ir izveidots, pamatojoties uz dalību sanāksmēs, pasta 
sūtījumiem un nostājas dokumentiem, kas iesniegti laikā kopš 2010. gada janvāra līdz šā 
ziņojuma sagatavošanas termiņam 2013. gada jūnijā.

Jānorāda, ka šis saraksts nav pilnīgs. Ir gandrīz neiespējami uzskaitīt visa veida ietekmi uz 
referenti šī tiesību akta izstrādes laikā. Turklāt referente Eiropas Parlamentā pie ražojumu 
drošuma jautājuma ir strādājusi jau kopš 2008. gada. Tādēļ iedvesmas avoti ir ļoti 
daudzveidīgi, un pilnībā tos aptvert ir grūti.

Tomēr galvenais šo lobiju mērķis ir panākt, lai referente atklātā veidā apliecinātu, no kurienes 
ir smēlusies iedvesmu šī ziņojuma projekta izstrādei.

Ieinteresēto personu saraksts
 Eiropas patērētāja balss standartizācijā (ANEC)
 Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC)
 Eiropas Darba devēju un rūpnieku konfederāciju apvienība (BUSINESSEUROPE)
 Eiropas Standartizācijas komiteja, Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja 

(CEN-CENELEC)
 starptautiska konference „CEOC International”
 Dānijas Rūpniecības konfederācija
 Dānijas Tirdzniecības kamera
 Dānijas Patērētāju padome
 Dānijas Drošības tehnoloģiju iestāde
 Dānijas Standartu fonds
 ĢD SANCO
 ETUI (Eiropas Arodbiedrību institūts)
 tirgotāju apvienība „Eurocommerce”
 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 Eiropas Riepu un gumijas ražotāju apvienība
 Nākamā Lietuvas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2013. gada rudenī
 Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2013. gada pavasarī 
 Jean-Philippe MONTFORT, partneris uzņēmumā „MayerBrown”
 uzņēmums „LEGO” un tirdzniecības apvienība „TIE” (Toy Industries Europe) 
 uzņēmums „Louis Vuitton Moët Hennessy” (LVMH)
 Eiropas Inženiernozaru asociācija „Orgalime”
 Austrijas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
 Dānijas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
 Nīderlandes Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
 Torben RAHBEK, neatkarīgais konsultants
 uzņēmums „TÜV”
 uzņēmums „UL DEMKO”
 ASV Patēriņa preču drošuma komisija (CPSC)
 uzņēmums „VELUX”, Dānija 
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 Referente 2013. gada 4. jūnijā sadarbībā ar BUSINESSEUROPE un BEUC organizēja 
debates pie brokastu galda. Dalībnieku sarakstu iespējams saņemt, sazinoties ar referentes 
biroju.


