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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments 2011. gada 8. marta rezolūcijā1 aicināja Komisiju izveidot kopīgu Eiropas 
tirgus uzraudzības sistēmu, ar to aizstājot pašreizējo arvien sarežģītāko un apgrūtinošāko 
nozarēm specifisko tirgus uzraudzības kārtību.

Atbildot uz šo pieprasījumu, 2013. gada 13. februārī Komisija iepazīstināja ar tā dēvēto 
„Ražojumu drošuma un tirgus uzraudzības kopumu”, kurā ir arī priekšlikums regulai par 
patēriņa preču drošumu un tirgus uzraudzības daudzgadu rīcības plāns laikposmam no 
2013. līdz 2015. gadam. Regulā par ražojumu tirgus uzraudzību par mērķi tiek izvirzīts 
precizēt tirgus uzraudzības tiesisko regulējumu nepārtikas preču jomā, apvienojot dažādos 
tiesību aktus, kas dažkārt var būt specifiski kādai nozarei, vienotā tiesību aktā, ko piemēro 
horizontāli visās nozarēs. Tādējādi priekšlikums vienkāršo un nostiprina pašreizējās tiesību 
normas par tirgus uzraudzību.

Tirgus uzraudzība arvien vairāk rada iemeslu bažām. Laikā, kad nevar neievērot neatbilstīgo 
ražojumu skaitu Savienības tirgū un ir iespējams tā pieaugums, tika paustas bažas, ka 
atsevišķas dalībvalstis varētu nebūt piešķīrušas pienācīgus līdzekļus tirgus uzraudzības 
iestādēm to uzdevumu veikšanai. Bažās skaidri iezīmējas tirdzniecības aspekti — tā kā ES 
brīvās tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas ietvaros turpina atvērt savus tirgus precēm no 
trešām valstīm, arvien vairāk patēriņa preču, kas nonāk Eiropas iekšējā tirgū, ir no trešām 
valstīm. Daudzos gadījumos nav bijis iespējams noskaidrot ražotāju neatbilstīgam 
ražojumam, kas ievests no trešām valstīm. Tajā pat laikā Eiropas ražotāji veic būtisku 
ieguldījumu, lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību normām, bet konkurenti no trešām valstīm, 
kuri neievēro atbilstību ES tiesību normām, ne vien kavē dažādo ES sabiedriskās politikas 
mērķu sasniegšanu, bet arī nodara kaitējumu Eiropas rūpniecības nozares konkurētspējai.

Šajā sakarā referentam būtu vairāki ierosinājumi.
 Nepieciešams uzlabot sadarbību ar tirgus uzraudzības iestādēm no trešām valstīm, jo 

īpaši tām, kam ir preferenciāla piekļuve Eiropas iekšējam tirgum.
 Tirdzniecības sarunās Eiropas Komisijai būtu jāpievēršas jautājumam par tirgus 

uzraudzības iestāžu sadarbību.
 Dalībvalstīm ir jāpiešķir pietiekami līdzekļi tirgus uzraudzības iestādēm un muitai, lai 

tās varētu veikt savus uzdevumus, jo īpaši tādēļ, ka šo uzdevumu lielākais slogs 
gulstas uz iestādēm galvenajos iekļuves punktos Eiropas iekšējā tirgū (ostās), bet riski 
skar visu Savienību.

 Komisijai būtu jāieņem aktīvāka loma sadarbības pastiprināšanā šajā jautājumā, lai 
nodrošinātu vienādus apstākļus, kas attiecas uz ES tirgus uzraudzības kārtības 
nodrošināšanu, un nepieļautu to, ka apšaubāmi tirgus dalībnieki cenšas atrast vājos 
punktus tirgus uzraudzības sistēmā.

 Komisijai būtu kritiski jāizvērtē tas, kā darbojas sadarbības mehānismi dalībvalstu 
starpā un ar trešām valstīm.

 Lai palīdzētu attiecīgajām iestādēm piemērot tirgus uzraudzību, Eiropas Komisijai 
būtu jāizveido un jākoordinē Eiropas traumu un ievainojumu reģistra datubāze (IDB).

                                               
1 Produktu vispārējā drošība un tirgus uzraudzība – Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūcija par 
produktu vispārējas drošības direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību.
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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 33., 114. un 
207. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 33., 114., 169. un 
207. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2011. gada 8. marta rezolūciju par 
produktu vispārējas drošības direktīvas 
pārskatīšanu un tirgus uzraudzību 
(2010/2085(INI))

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai Savienībā nodrošinātu ražojumu 
brīvu apriti, ir nepieciešams gādāt, lai tie
atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta 
līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, 
piemēram, veselībai un drošībai kopumā, 
veselībai un drošībai darba vietā, patērētāju 
aizsardzībai un vides un sabiedriskās
drošības aizsardzībai. Šo prasību stingrai 
izpildei ir būtiska nozīme pienācīgā šo 
interešu aizsargāšanā un tādu apstākļu 

(1) Lai nodrošinātu ražojumu brīvu apriti 
Savienībā, darba ņēmēju un patērētāju 
tiesības ES un trešās valstīs, kas veic 
tirdzniecību ar ES, kā arī iekšējā tirgus 
darbības uzlabošanu, ir nepieciešams 
gādāt, lai ražojumi, ko ieved ES tirgū,
atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta 
līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, 
piemēram, veselībai un drošībai kopumā, 
veselībai un drošībai darba vietā, taisnīgai 
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izveidošanā, kas ir labvēlīgi godīgai 
konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc 
ir nepieciešami noteikumi par tirgus 
uzraudzību un par tādu ražojumu kontroli, 
kas Savienībā tiek ievesti no trešām 
valstīm.

tirdzniecības praksei, patērētāju un darba 
ņēmēju aizsardzībai, vides aizsardzībai, 
intelektuālā īpašuma tiesību un 
sabiedriskās drošības aizsardzībai. Šo 
prasību stingrai izpildei ir būtiska nozīme 
pienācīgā šo interešu aizsargāšanā un tādu 
apstākļu izveidošanā, kas ir labvēlīgi 
godīgai konkurencei Savienības preču 
tiešsaistes un bezsaistes tirgū. Tāpēc ir 
nepieciešami noteikumi par tiešsaistes un 
bezsaistes tirgus uzraudzību un par tādu 
ražojumu kontroli, kas Savienībā tiek 
ievesti no trešām valstīm. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ņemot vērā jaunākos Eirobarometra 
sniegtos datus, kas rāda, ka samazinās 
patērētāju uzticēšanās Eiropas Savienībā 
pārdotu ražojumu drošībai, Savienībai 
būtu jānostiprina uzraudzības tiesiskais 
regulējums, lai gūtu Eiropas patērētāju 
uzticību;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ņemot vērā ES kā pasaules 
tirdzniecības bloka nozīmi, ir jāizmanto šī 
pozīcija, lai stiprinātu tādu sabiedrības 
interešu aizsardzību kā veselība un 
drošība un darba ņēmēju tiesību un vides 
aizsardzību valstīs, ar kurām ES veic 
tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc ar šo regulu noteikumi, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 765/2008, 
Direktīvā 2001/95/EK un vairākos 
nozarēm specifiskos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos, kuri attiecas uz 
tirgus uzraudzību, būtu jāapvieno vienā 
regulā, kas reglamentētu ražojumus gan 
jomās, kurās Savienības tiesību akti ir 
saskaņoti, gan jomās, kurās tie nav 
saskaņoti, turklāt bez izšķirības attiektos uz 
to izmantošanu vai iespējamu izmantošanu 
gan patērētāju, gan profesionālu lietotāju 
lokā.

(8) Tāpēc ar šo regulu noteikumi, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 765/2008, 
Direktīvā 2001/95/EK un vairākos 
nozarēm specifiskos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos, kuri attiecas uz 
tirgus uzraudzību, būtu jāapvieno vienā 
regulā, kas reglamentētu ražojumus gan 
jomās, kurās Savienības tiesību akti ir 
saskaņoti, gan jomās, kurās tie nav 
saskaņoti, turklāt bez izšķirības, vai tie tiek 
tirgoti tiešsaistē vai bezsaistē, attiektos uz 
to izmantošanu vai iespējamu izmantošanu 
gan patērētāju, gan profesionālu lietotāju 
lokā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tirgus uzraudzībai vajadzētu balstīties 
uz ražojuma radītā riska novērtēšanu, ko 
veic, ņemot vērā visus būtiskos datus. Būtu 
uzskatāms, ka ražojumi, uz ko attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kuri 
paredz pamatprasības attiecībā uz noteiktu 
sabiedrības interešu aizsardzību, šīs 
intereses neapdraud, ja atbilst minētajām 
pamatprasībām.

(15) Tirgus uzraudzībai vajadzētu balstīties 
uz ražojuma radītā riska novērtēšanu, ko 
veic, ņemot vērā visus būtiskos datus, un 
uz rūpības pienākuma ievērošanu visiem 
saimnieciskās darbības veicējiem, jo īpaši 
starpniekiem, neatkarīgi no tā, vai 
ražojumi tiek tirgoti tiešsaistē vai 
bezsaistē. Būtu uzskatāms, ka ražojumi, uz 
ko attiecas Savienības saskaņošanas tiesību 
akti, kuri paredz pamatprasības attiecībā uz 
noteiktu sabiedrības interešu aizsardzību, 
šīs intereses neapdraud, ja atbilst 
minētajām pamatprasībām.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Nesaskaņotu ražojumu gadījumā 
tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāņem 
vērā saimnieciskās darbības veicēju 
iesniegtā dokumentācija saskaņā ar 
Direktīvu (ES) Nr. [.../...] [par patēriņa 
preču drošību].

Pamatojums

Jāizveido vairāk saiknes starp tirgus uzraudzības regulu un CPSD.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz šo regulu riska 
novērtēšana būtu jāveic, lai identificētu 
ražojumus, kas var negatīvi ietekmēt 
sabiedrības intereses, kuras aizsargā 
[Regula (ES) Nr. xxxx (par patēriņa preču 
drošumu)], nozarei specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti un citi Savienības 
tiesību akti par ražojumiem, ko reglamentē 
šī regula. Novērtējumā būtu jāiekļauj dati 
par riskiem, kas attiecībā uz minēto 
ražojumu īstenojušies agrāk, ja šādi dati ir 
pieejami. Būtu jāņem vērā arī visi 
pasākumi, ko risku mazināšanai var būt 
veikuši attiecīgie saimnieciskās darbības 
veicēji. Būtu jāņem vērā, ka salīdzinājumā 
ar profesionāliem lietotājiem patērētāji var 
būt relatīvi mazāk aizsargāti, un jāņem vērā 
arī, ka īpaši mazaizsargāti ir noteiktu 
kategoriju patērētāji, piemēram bērni, 
gados vecāki cilvēki vai invalīdi.

(18) Attiecībā uz šo regulu riska 
novērtēšana būtu jāveic, lai identificētu 
ražojumus, kas var negatīvi ietekmēt 
sabiedrības intereses, kuras aizsargā 
[Regula (ES) Nr. xxxx (par patēriņa preču 
drošumu)], nozarei specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti un citi Savienības 
tiesību akti par ražojumiem, ko reglamentē 
šī regula. Novērtējumā būtu jāiekļauj dati 
par riskiem, kas attiecībā uz minēto 
ražojumu īstenojušies agrāk, ja šādi dati ir 
pieejami. Būtu jāņem vērā arī visi 
pasākumi, ko risku mazināšanai var būt 
veikuši attiecīgie saimnieciskās darbības 
veicēji, piemērojot rūpības pienākumu. 
Būtu jāņem vērā, ka salīdzinājumā ar 
profesionāliem lietotājiem patērētāji var 
būt relatīvi mazāk aizsargāti, un jāņem vērā 
arī, ka īpaši mazaizsargāti ir noteiktu 
kategoriju patērētāji, piemēram bērni, 
gados vecāki cilvēki vai invalīdi. Tirgus 
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uzraudzības iestādes turpina piemērot 
piesardzības principu gadījumos, kad 
zinātniskie pierādījumi nedod pārliecību 
par ražojuma drošību.

Pamatojums

Piesardzības princips ir sīki aprakstīts šajās direktīvās un regulās par ražojumu drošību un 
tirgus uzraudzību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Gan jaunus, gan lietotus 
ārpussavienības izcelsmes ražojumus tirgū 
laist var tikai pēc tam, kad tie laisti brīvā 
apgrozībā. Uz Savienības ārējās robežas 
nepieciešama rezultatīva kontrole, lai 
novērstu, ka brīvā apgrozībā laiž 
ražojumus, kurus laižot Savienības tirgū 
pirms tirgus uzraudzības iestāžu veiktas 
izvērtēšanas un to galīgā lēmuma, varētu 
rasties risks.

(19) Gan jaunus, gan lietotus 
ārpussavienības izcelsmes ražojumus tirgū 
laist var tikai pēc tam, kad tie laisti brīvā 
apgrozībā. Ievērojot principu par kopējās 
tirdzniecības politikas vienotību, uz 
Savienības ārējās robežas nepieciešama 
rezultatīva kontrole, lai novērstu, ka brīvā 
apgrozībā laiž ražojumus, kurus laižot 
Savienības tirgū pirms tirgus uzraudzības 
iestāžu veiktas izvērtēšanas un to galīgā 
lēmuma, varētu rasties risks. Komisijai 
būtu jāizvērtē šīs kontroles efektivitāte, lai 
nodrošinātu, ka visos Savienības tirgus 
iekļuves punktos piemēro vienādus 
standartus, tā lai preces un apšaubāmi 
tirgus dalībnieki nevirzītu tirdzniecību uz 
tādiem iekļuves punktiem Savienības 
tirgū, kurā tiek mazāk stingri īstenota ES 
tirgus uzraudzības kārtība.

Pamatojums

Ir ticis konstatēts, ka ievestām precēm pastāv lielāks risks, ka tās neatbilst ES tiesību aktiem. 
Pastāv risks, ka apšaubāmi tirgus dalībnieki novirza savas preces uz iekļuves punktiem, kuros 
tiek vāji īstenota Savienības tirgus uzraudzības kārtība. Komisijai ir jānodrošina, lai šo 
kārtību konsekventi piemērotu visā Savienībā.
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Grozījums Nr. 11

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, minēto iestāžu un tirgus 
uzraudzības iestāžu vidū būtu ievērojami
jāstiprina sadarbība un informācijas 
apmaiņa attiecībā uz ražojumiem, kas rada 
risku. Komisijai būtu jāuzrauga šo tirgus 
uzraudzības iestāžu sadarbība un jāsniedz 
ieteikumi turpmākai to sadarbības 
uzlabošanai. Ņemot vērā ES importa 
pieaugošo nozīmi un ieinteresēto personu 
izteiktās bažas par nepietiekamu 
robežkontroli, Komisija uzraudzīs un 
novērtēs vispārējo ārējo robežu kontroles 
darbību un attiecīgu nepilnību gadījumā 
iesniegs ieteikumus dalībvalstīm.

Pamatojums

Nepietiek tikai paust apņemšanos uzlabot kompetento iestāžu sadarbību — Komisijai ir 
jāuzņemas aktīva loma kā šīs sadarības veicinātājai un padomdevējai.

Grozījums Nr. 12

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 
turpmāku apdraudējumu nevar radīt, 
vajadzētu būt pilnvarotām ražojumus 
iznīcināt, padarīt neizmantojumus vai dot 

(21) Tirgus uzraudzības iestādēm, ja šīs 
iestādes uzskata to par nepieciešamu un 
samērīgu nodrošināšanai, ka šādas preces 
turpmāku apdraudējumu nevar radīt, vai, 
lai novērstu nelikumīgu ražojumu 
pieejamību tirgū, vajadzētu būt 
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rīkojumu par to iznīcināšanu attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam.

pilnvarotām ražojumus iznīcināt, padarīt 
neizmantojumus vai dot rīkojumu par to 
iznīcināšanu vai izņemšanu no apgrozības
attiecīgajiem saimnieciskās darbības 
veicējiem, kas darbojas tiešsaistē vai 
bezsaistē.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstīm savstarpēji un tām ar 
Komisiju būtu produktīvi, ātri un precīzi 
jāapmainās ar informāciju. Tādēļ šādai 
apmaiņai vajag paredzēt produktīvus 
instrumentus. Savu rezultativitāti un 
efektivitāti ir apliecinājusi Savienības ātrās 
ziņošanas sistēma (RAPEX). RAPEX dod 
iespēju pasākumus attiecībā uz 
ražojumiem, kas rada risku, veikt visas 
Savienības, ne tikai vienas dalībvalsts 
teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīgas 
dublēšanās, minētā sistēma būtu jāizmanto 
visiem brīdinājuma paziņojumiem, kas 
pieprasīti ar šo regulu un attiecas uz 
ražojumiem, kuri rada risku.

(23) Dalībvalstīm savstarpēji un tām ar 
Komisiju būtu produktīvi, ātri un precīzi 
jāapmainās ar informāciju. Tādēļ šādai 
apmaiņai vajag paredzēt produktīvus 
instrumentus. Savu rezultativitāti un 
efektivitāti ir apliecinājusi Savienības ātrās 
ziņošanas sistēma (RAPEX). RAPEX dod 
iespēju pasākumus attiecībā uz 
ražojumiem, kas rada risku, veikt visas 
Savienības, ne tikai vienas dalībvalsts 
teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīgas 
dublēšanās, minētā sistēma būtu pastāvīgi 
jāatjaunina un jāizmanto visiem 
brīdinājuma paziņojumiem, kas pieprasīti 
ar šo regulu un attiecas uz ražojumiem, 
kuri rada risku.

Grozījums Nr. 14

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 
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes 
(ieskaitot muitu Eiropas Savienības 
robežpunktos) vēlētos un spētu savstarpēji 
produktīvi sadarboties un koordinēt kopīgu 
atbalstu un rīcību. Tātad būtu jāizveido un 
jānostiprina savstarpējās palīdzības 
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mehānismi. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka šie mehānismi tiek 
atbilstoši finansēti.

Pamatojums

Vienādu noteikumu piemērošana ES iekšējā tirgū nav pietiekama, bet ir svarīga, lai to 
īstenošana būtu konsekventa Savienībā, jo neatbilstošs ražojums, ko laiž tirgū kādā vienā 
dalībvalstī, var brīvi nonākt apritē visā Savienībā. Tādēļ ir jāuzlabo tirgus uzraudzības 
iestāžu sadarbības mehānismi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Komisijai būtu jānodrošina, lai tiktu 
efektīvi īstenots daudzgadu rīcības plāns 
par tirgus uzraudzību 2013.–2015. gadam 
“20 darbības drošākiem un atbilstīgiem 
ražojumiem Eiropai: daudzgadu rīcības 
plāns ražojumu uzraudzībai ES”. 
Komisijai līdz 2015. gada beigām būtu 
jāziņo par sasniegtajiem rezultātiem ar 
paredzētajām 20 darbībām un jāpārbauda 
nepieciešamība pēc leģislatīviem un 
neleģislatīviem pasākumiem, lai 
samazinātu nedrošu vai neatbilstošu 
ražojumu skaitu un nodrošinātu 
ražojumu uzraudzības efektivitāti gan 
Savienībā, gan ievedot tos Savienībā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Komisijai savā kopējā tirdzniecības 
politikā būtu jāņem vērā trešo valstu 
tirgus uzraudzības iestāžu spēja un 
gatavība sadarboties ar dalībvalstu tirgus 
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uzraudzības iestādēm. Tādēļ Komisijai 
savās divpusējās un daudzpusējās 
tirdzniecības sarunās būtu jāpievēršas 
jautājumam par tirgus uzraudzības 
iestāžu sadarbību un tā jāveicina;

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, ka jautājumam par tirgus uzraudzības iestāžu sadarbību Komisija jau 
pievēršas tirdzniecības sarunās, jo Komisija ir sākusi vērienīgu programmu divpusējām 
tirdzniecības sarunām. Tā kā šķiet, ka preferenciāla piekļuve palielinās preču plūsmu no šīm 
trešām valstīm Savienības tirgū, jānodrošina, ka tas nerada papildu izaicinājumu dalībvalsts 
tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Komisijai būtu jānodrošina, ka 
konfidencialitātes noteikumu ievērošana, 
ieskaitot ražošanas un tirdzniecības 
noslēpumus, negūst virsroku pār 
sabiedrības brīdināšanu par bīstamiem 
ražojumiem, kas varētu ietekmēt veselību, 
personas drošību un vides kvalitāti;

Grozījums Nr. 18

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, lai 
atturētu negodīgus tirgotājus tīši ieviest 
bīstamus vai neatbilstošus ražojumus 
iekšējā tirgū.
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Pamatojums

Resursu trūkums tirgus uzraudzības veikšanai ir radījis tirdzniecības nepilnības, kuru dēļ 
negodīgi tirgotāji tīši izvēlas iekļuves punktus iekšējā tirgū ar vismazāk efektīvu tirgus 
uzraudzību un zemākajiem soda mēriem. Jānodrošina pietiekamu resursu pieejamība tirgus 
uzraudzībai, neuzliekot nesamērīgu slogu to dalībvalstu valsts budžetam, kas ir atbildīgas par 
tās īstenošanu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Lai sankcijas, ko dalībvalstis 
piemēro saimnieciskās darbības veicējiem, 
būtu efektīvas, tās būtu jāievieš saskaņotā 
veidā.

Grozījums Nr. 20

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.
Šīs maksas nebūtu jāsedz patērētājam, un 
tādējādi tām nebūtu jāietekmē ražojuma 
mazumtirdzniecības cena.

Grozījums Nr. 21

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

(34a) Par šīs regulas pārkāpumiem 
savāktie ieņēmumi būtu jāiegulda tirgus 
uzraudzības darbībās.

Pamatojums

Resursu trūkums tirgus uzraudzības veikšanai ir radījis tirdzniecības nepilnības, kuru dēļ 
negodīgi tirgotāji tīši izvēlas iekļuves punktus iekšējā tirgū ar vismazāk efektīvu tirgus 
uzraudzību un zemākajiem soda mēriem. Jānodrošina pietiekamu resursu pieejamība tirgus 
uzraudzībai, neuzliekot nesamērīgu slogu to dalībvalstu valsts budžetam, kas ir atbildīgas par 
tās īstenošanu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ņemot vērā, ka šai regulai izvirzīto 
mērķi — nodrošināt, ka ražojumi, uz 
kuriem attiecas Savienības tiesību akti, 
atbilst prasībām, kas augstā līmenī 
nodrošina veselības un drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību, vienlaikus 
ar integrētas tirgus uzraudzības sistēmas 
nodrošināšanu garantējot iekšējā tirgus 
darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, jo tā sasniegšanai 
nepieciešams, lai visu dalībvalstu visas 
kompetentās iestādes iesaistītos ļoti augsta 
līmeņa sadarbībā, mijiedarbībā un vienāda 
veida darbībā, un ka šā mērķa mērogs un 
ietekme nozīmē, ka tas labāk ir 
sasniedzams Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz tikai tādus 
pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai.

(41) Ņemot vērā, ka šai regulai izvirzīto 
mērķi — nodrošināt, ka ražojumi, kurus 
tirgo tiešsaistē un bezsaistē un uz kuriem 
attiecas Savienības tiesību akti, atbilst 
prasībām, kas augstā līmenī nodrošina 
veselības un drošības un citu sabiedrības 
interešu aizsardzību, vienlaikus ar 
integrētas tirgus uzraudzības sistēmas 
nodrošināšanu garantējot iekšējā tirgus 
darbību gan tiešsaistē, gan bezsaistē, —
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās
dalībvalstīs, jo tā sasniegšanai 
nepieciešams, lai visu dalībvalstu visas 
kompetentās iestādes iesaistītos ļoti augsta 
līmeņa sadarbībā, mijiedarbībā un vienāda 
veida darbībā, un ka šā mērķa mērogs un 
ietekme nozīmē, ka tas labāk ir 
sasniedzams Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz tikai tādus 
pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 
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sasniegšanai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Šajā regulā tiek respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas īpaši 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, un šīs regulas mērķis visnotaļ ir 
nodrošināt, lai pilnībā tiktu respektēts 
pienākums augstā līmenī nodrošināt 
cilvēku veselības un patērētāju tiesību
aizsardzību, kā arī pilnībā respektēta 
darījumdarbības brīvība un tiesības uz 
īpašumu,

(42) Šajā regulā tiek respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas īpaši 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, un šīs regulas mērķis visnotaļ ir 
nodrošināt, lai pilnībā tiktu respektēts 
pienākums augstā līmenī nodrošināt 
cilvēku veselības aizsardzību un 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, 
kā arī pilnībā ievērot patērētāju un darba 
ņēmēju tiesības,

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai tiešsaistē un bezsaistē pieejamie
ražojumi, kas ienāk ES tirgū realizācijai,
atbilst prasībām, kas augstā līmenī 
nodrošina cilvēku veselības un drošības 
aizsardzību kopumā, veselības un drošības 
aizsardzību darba vietā, darba ņēmēju un
patērētāju tiesību aizsardzību, taisnīgu 
tirdzniecības praksi, patērētāju 
aizsardzību, vides, intelektuālā īpašuma 
tiesību, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību. 

Pamatojums

Būtu skaidri jānoteic, ka tirgus uzraudzības un muitas loma ir nodrošināt, lai Savienības tirgū 
iekļūst un tā apritē atrodas tikai tādi ražojumi, kas atbilst ES tiesību aktiem.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas I, II, III, V un VI nodaļu 
piemēro visiem ražojumiem, ko reglamentē 
Regula (ES) Nr. […par patēriņa preču 
drošumu] vai Savienības saskaņošanas 
tiesību akti, arī ražojumiem, kuri tiek 
komplektēti vai ražoti paša ražotāja 
lietošanai, turklāt tās piemēro tikai tiktāl, 
ciktāl Savienības saskaņošanas tiesību 
aktos nav kādas īpašas normas ar tādu pašu 
mērķi.

1. Šīs regulas I, II, III, V un VI nodaļu 
piemēro visiem ražojumiem, ko reglamentē 
Regula (ES) Nr. […par patēriņa preču 
drošumu] vai Savienības saskaņošanas 
tiesību akti, arī ražojumiem, kuri tiek 
komplektēti vai ražoti ekskluzīvai paša 
ražotāja lietošanai, turklāt tās piemēro tikai 
tiktāl, ciktāl Savienības saskaņošanas 
tiesību aktos nav kādas īpašas normas ar 
tādu pašu mērķi.

Pamatojums

Ekskluzīva lietošana ir ražojumu lietošana ražojumu ražotāja struktūru iekšienē tā vietā, lai 
tās laistu tirgū pārdošanai.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “darīt pieejamu tirgū” ir, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai bez 
maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
Savienības tirgū;

(2) “darīt pieejamu tirgū” ir, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai bez 
maksas piegādāt vai reklamēt kādu 
ražojumu izplatīšanai, patēriņam vai 
izmantošanai Savienības tirgū tiešsaistē vai 
bezsaistē;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “laist tirgū” ir ražojumu pirmo reizi 
darīt pieejamu Savienības tirgū;

(3) “laist tirgū” ir ražojumu pirmo reizi 
darīt pieejamu Savienības tirgū tiešsaistē 
vai bezsaistē;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) “tirgus uzraudzība” ir darbība un 
pasākumi, ko publiskas iestādes veic, lai 
nodrošinātu, ka ražojumi neapdraud 
veselību, drošību vai nevienā citā aspektā 
neapdraud sabiedrības interešu aizsardzību, 
un attiecībā uz ražojumiem, uz kuriem 
attiecas Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu darbības joma, — ka tie atbilst 
minētajos tiesību aktos izvirzītajām 
prasībām;

(11) “tirgus uzraudzība” ir darbība un 
pasākumi, ko publiskas iestādes veic, lai 
nodrošinātu, ka tiešsaistē vai bezsaistē 
pieejami ražojumi neapdraud veselību, 
drošību vai nevienā citā aspektā neapdraud 
sabiedrības interešu aizsardzību, un 
attiecībā uz ražojumiem, uz kuriem attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu 
darbības joma, — ka tie atbilst minētajos 
tiesību aktos izvirzītajām prasībām;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 
dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par 
tirgus uzraudzības veikšanu tās teritorijā;

(12) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 
dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par 
tiešsaistes vai bezsaistes tirgus uzraudzības 
veikšanu tās teritorijā;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts
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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 cilvēku, tostarp to, kas ir 
iesaistīti ražošanas procesā, veselību un 
drošību kopumā, veselību un drošību darba 
vietā, darba ņēmēju tiesības, neievērojot 
ILO pamatkonvencijas, patērētāju
aizsardzību, vidi, intelektuālā īpašuma 
tiesības, sabiedrisko drošību, tostarp valstī, 
kurā ražojums ticis ražots un/vai 
apstrādāts, 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;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) “ražojums, kas rada regulējuma 
risku” ir ražojums, kas neatbilst 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo 

(18) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo 
nosacījumus, lai ražojumi būtu pieejami 
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ražojumu tirdzniecības nosacījumus; tirgū tiešsaistē vai bezsaistē;

Grozījums Nr. 33

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 nelaiž un
nedara pieejamus ražojumus, kas rada 
risku, un ražojumus, kas neatbilst 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem, un, ja šādi ražojumi ir darīti 
pieejami, tiek veikti iedarbīgi pasākumi 
ražojuma radītā riska novēršanai.

Grozījums Nr. 34

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 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.

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 
veikto kontroļu skaitu, paskaidrojumi par 
to, kā ir veiktas pārbaudes un riska 
novērtējumi, un pieejamie avoti. Šo 
informāciju paziņo visas dalībvalstis. Par 
publiski piekļūstamajiem rezultātiem 
dalībvalstis izdara kopsavilkumu. Komisija 
izvērtē šo pasākumu un kontroles 
konsekventu īstenošanu un efektivitāti un 
vajadzības gadījumā sniedz tirgus 
uzraudzības iestādēm ieteikumus, lai 
nodrošinātu konsekventu un efektīvu 
īstenošanu visā Savienībā;
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Pamatojums

Nav pietiekami ar to, ka dalībvalstis ziņo par savu darbību, — Komisija izvērtē to darbību, 
balstoties uz visu saņemto informāciju, un vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus, lai 
nodrošinātu ES tirgus uzraudzības kārtības konsekventu un efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 35

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. Tirgus uzraudzības iestādēm piešķir tām 
paredzēto uzdevumu pienācīgai izpildei 
nepieciešamās pilnvaras un uztic attiecīgus 
resursus un līdzekļus. Dalībvalstis katru 
gadu informē Komisiju par tirgus 
uzraudzības iestādēm piešķirtajiem 
resursiem. Pamatojoties uz šo 
informāciju, Komisija novērtē resursu 
piešķiršanas atbilstību un nosūta 
ieteikumus dalībvalstīm nepietiekamu 
resursu gadījumā.

Grozījums Nr. 36

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. 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. Katra dalībvalsts nodrošina, lai 
tās ieceltās vai izveidotās tirgus 
uzraudzības iestādes rīcībā ir pienācīgi 
resursi šīs sadarbības veikšanai. Katra 
dalībvalsts informē Komisiju par šiem 
informācijas apmaiņas un sadarbības 
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mehānismiem.

Pamatojums

Nav pietiekami pieprasīt, lai dalībvalstis liktu savām tirgus uzraudzības iestādēm izveidot 
sadarbības mehānismus; ir arī jānodrošina, ka tie tiek īstenoti un pienācīgi darbojas. Kā 
priekšnoteikums tam, lai sadarbības mehānismi labi darbotos, nepieciešams piešķirt tirgus 
uzraudzības iestādēm pienācīgus līdzekļus.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tirgus uzraudzības iestādes ar valstu 
iestāžu palīdzību un sadarbībā ar tām 
apņemas paātrināt muitas kontroles 
sistēmu saskaņošanu un pilnībā 
iesaistīties tās uzlabošanā.

Pamatojums

Muitas procedūru saskaņošana atvieglotu importa kontroli, jo īpaši attiecībā uz ražojumiem 
ar augstāku riska līmeni saistībā ar to izcelsmi vai sastāvdaļām. 

Grozījums Nr. 38

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.

Zināma vai jauna riska gadījumā saskaņā 
ar 6. panta 1. punktu tirgus uzraudzības 
iestādes savā teritorijā laikus brīdina 
lietotājus par ražojumiem, attiecībā uz 
kuriem iestādes konstatējušas, ka tie rada 
risku.
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tās sadarbojas ar saimnieciskās darbības 
veicējiem, lai novērstu vai mazinātu risku, 
ko rada šo saimnieciskās darbības veicēju 
ražojumi, kuri ir darīti pieejami [tirgū].
Šajā nolūkā tās rosina un atbalsta 
saimnieciskās darbības veicēju brīvprātīgu 
darbību, attiecīgā gadījumā veicinot arī 
labas prakses kodeksu izstrādi un 
ievērošanu.

Tās sadarbojas ar saimnieciskās darbības 
veicējiem un arodbiedrībām, lai novērstu 
vai mazinātu risku, ko rada šo 
saimnieciskās darbības veicēju ražojumi, 
kuri ir darīti pieejami [tirgū]. Šajā nolūkā 
tās rosina un atbalsta saimnieciskās 
darbības veicēju brīvprātīgu darbību, 
attiecīgā gadījumā veicinot arī labas 
prakses kodeksu izstrādi un ievērošanu.

Grozījums Nr. 40

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

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, tostarp arodbiedrībām, 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;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 
uzraudzības organizēšanu un ar to 

11. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un atjaunina vismaz 
reizi četros gados. Programma attiecas uz 
tirgus uzraudzības organizēšanu un ar to 
saistītajām darbībām, un programmas 
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saistītajām darbībām, un programmas 
ietvaros Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu un Regulas (ES) Nr. [../..] [par
patēriņa preču drošumu] īstenošanā tiek 
ņemtas vērā uzņēmējdarbības vispārīgās 
vajadzības un MVU konkrētās vajadzības 
un paredzētas norādes un palīdzība. Tā 
aptver:

ietvaros Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu un Regulas (ES) Nr. [../..] [par 
patēriņa preču drošumu] īstenošanā tiek 
ņemtas vērā uzņēmējdarbības vispārīgās 
vajadzības un MVU konkrētās vajadzības 
un paredzētas norādes un palīdzība. Tā 
aptver:

Grozījums Nr. 42

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 un šīs programmas 
pārskata un atjaunina katru gadu, jo īpaši 
ņemot vērā atsevišķu preču iekļuves 
Savienības tirgū pieaugumu sakarā ar to, 
ka tiek piemēroti ES tirdzniecības 
nolīgumi ar trešām valstīm. Šīs 
programmas aptver visas nozares, kurās 
iestādes veic tirgus uzraudzības darbību.

Pamatojums

Tā kā jaunu tirdzniecības nolīgumu stāšanās spēkā acīmredzot var radīt preču pieaugumu no 
trešām valstīm, kuru ražotājiem vēl varētu nebūt zināma atbilstība ES tiesību aktiem, 
dalībvalstis velta īpašu vērību šiem ražojumiem, kad tiek veidotas individuālas nozaru tirgus 
uzraudzības programmas.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ražotāji un importētāji nodrošina, lai 
ražojumi tiktu laisti tirgū un apstiprināti 
saskaņā ar ES tiesību aktos noteiktajām 
prasībām, kas ietilpst šīs regulas darbības 
jomā, un būtu droši lietošanai.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Ražotāji un importētāji norāda savu 
vārdu, reģistrēto uzņēmuma nosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi 
Savienībā, kurā ar tiem var sazināties vai 
uzzināt par tirgū laisto ražojumu.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Importētājiem ir ārpus ES reģistrēta 
ražotāja atļauja rīkoties kā ražotāja 
apstiprinātam pārstāvim tirgus 
uzraudzības nolūkos.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ražojumiem, uz kuriem 
neattiecas Savienības saskaņošanas 
tiesību akti, tirgus uzraudzības iestādes 
pienācīgi ņem vērā protokolus, 
kontrolsarakstus un citus attiecīgos 
dokumentus, ko saimnieciskās darbības 
veicēji iesniedz attiecībā uz ražojumu 
riska novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvu [...] par patēriņa preču 
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drošumu.

Pamatojums

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be covered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ražojumam vai jebkādai ražojuma 
reklāmai bez atļaujas tiek izmantota preču 
zīme, kas ir vienāda vai līdzīga ar 
reģistrētu šā ražojuma preču zīmi, 
tādējādi neļaujot garantēt tās 
autentiskumu vai izcelsmi; 

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina, 
lai saistībā ar visiem attiecīgajiem 
ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus 
jebkur Savienības tirgū, tiktu veikti visi 
nepieciešamie koriģējošie pasākumi.

Saimnieciskās darbības veicējs, piemērojot 
rūpības pienākumu, nodrošina, lai saistībā 
ar visiem attiecīgajiem ražojumiem, kurus 
tas darījis pieejamus jebkur Savienības 
tirgū, tiktu veikti visi nepieciešamie 
koriģējošie pasākumi.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tirgus uzraudzības iestādēm attiecīgo 
saimnieciskās darbības veicēju identificēt 
nav iespējams vai ja saimnieciskās 
darbības veicējs norādītajā periodā saskaņā 
ar 9. panta 3. punktu nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus nav veicis, visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu 
ražojuma radīto risku, veic tirgus 
uzraudzības iestādes.

1. Ja tirgus uzraudzības iestādēm attiecīgo 
saimnieciskās darbības veicēju identificēt 
nav iespējams vai ja saimnieciskās 
darbības veicējs nav ievērojis savu rūpības 
pienākumu vai norādītajā periodā saskaņā 
ar 9. panta 3. punktu nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus nav veicis, visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu 
ražojuma radīto risku, veic tirgus 
uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi.

Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi, un, ja 
pastāv risks par kaitējuma radīšanu 
sabiedrības veselībai, neskatoties uz 
zinātniska atzinuma trūkumu, piemēro 
piesardzības principu.

Pamatojums

Piesardzības princips ir skaidri noteikts pašreizējos tiesību aktos attiecībā uz tirgus 
uzraudzību un patērētāju preču drošību; tāpēc tas jāsaglabā kā skaidra atsauce turpmākajos 
tiesību aktos, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo un nākotnes tendenci palielināt importu ES, kā 
arī nesaskaņoto ražojumu lielo daudzumu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) visām ILO konvencijām, ko 
parakstījušas un ratificējušas ražojuma 
ražošanā un/vai apstrādē iesaistītās 
valstis;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ražojumiem, uz kuriem 
neattiecas Savienības saskaņošanas 
tiesību akti, par ārējo robežu kontroli 
atbildīgās iestādes pienācīgi ņem vērā 
protokolus, kontrolsarakstus un citus 
attiecīgos dokumentus, ko saimnieciskās 
darbības veicēji iesniedz attiecībā uz 
ražojumu riska novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvu (ES) Nr. [.../...] [par patēriņa 
preču drošumu], un kuriem tirgus 
uzraudzības iestādes tām dod pieeju, lai 
novērtētu ražojuma riskus.

Pamatojums

Ir nepieciešams uzlabot saziņu un sadarbību starp tirgus uzraudzības iestādēm un iestādēm, 
kas atbildīgas par ārējo robežu kontroli, jo īpaši attiecībā uz tiem ražojumiem, kas neietilpst 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu, ES standartu vai to attiecīgo valstu tiesību aktu 
darbības jomā, kuriem ir grūtāk veikt drošības pārbaudes. Tas ir nepieciešams importa 
pieauguma pašreizējā un nākotnes kontekstā.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ražojumam vai jebkādai ražojuma 
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reklāmai bez atļaujas tiek izmantota preču 
zīme, kas ir vienāda lai līdzīga ar 
reģistrētu šā ražojuma preču zīmi, 
tādējādi neļaujot garantēt tās 
autentiskumu vai izcelsmi; 

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisijai būtu jānodrošina, ka par 
ražojumu kontroli uz ārējām robežām 
atbildīgās iestādes veic pārbaudes vienotā 
veidā visā ES. Komisijai būtu jānovērtē 
arī tas, vai iestādes izmanto vajadzīgos 
resursus savu darbību efektīvai veikšanai. 
Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu katru gadu 
jānosūta Komisijai ziņojums, 
paskaidrojot, kā valstu iestādes ir veikušas 
pārbaudes un riska novērtējumus, ziņojot 
par pieejamajiem resursiem un ietverot 
statistiku par veikto kontroļu skaitu. 
Pamatojoties uz šo ziņošanas mehānismu, 
Komisija var nosūtīt dalībvalstīm 
ieteikumus būtisku neatbilstību un 
trūkumu gadījumā.

Grozījums Nr. 55

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 

1. Ražojumu, kura laišanu brīvā apgrozībā 
iestādes, kas atbild par kontroli uz ārējās 
robežas, apturējušas saskaņā ar 14. pantu, 
laiž brīvā apgrozībā, ja piecās darbdienās 
pēc tam, kad apturēta laišana brīvā 
apgrozībā, tirgus uzraudzības iestādes nav 
pieprasījušas minētajām iestādēm turpināt 
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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.

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.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalība sistēmā RAPEX ir atvērta 
pieteikuma iesniedzējām valstīm, trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām to 
nolīgumu satvarā, kuri ir noslēgti starp 
Savienību un šīm valstīm vai 
organizācijām, un saskaņā ar šiem 
nolīgumiem. Visos šādos nolīgumos ievēro 
savstarpīguma principu, un tajos iekļauj 
konfidencialitātes noteikumus, kas atbilst 
Savienībā piemērojamiem noteikumiem.

4. Dalība sistēmā RAPEX ir atvērta un 
stimulēta pieteikuma iesniedzējām valstīm, 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām to nolīgumu satvarā, kuri ir 
noslēgti starp Savienību un šīm valstīm vai 
organizācijām, un saskaņā ar šiem 
nolīgumiem. Attiecībā uz trešām valstīm 
Komisija iesaistās tirdzniecības sarunās, 
lai piešķirtu preču preferenciālu piekļuvi 
Savienības tirgum, mudina šīs valstis 
piedalīties RAPEX un, risinot sarunas par 
tirgus piekļuves noteikumu punktiem, 
ņem vērā trešo valstu spēju piedalīties.
Visos šādos nolīgumos ievēro 
savstarpīguma principu, un tajos iekļauj 
konfidencialitātes noteikumus, kas atbilst 
Savienībā piemērojamiem noteikumiem.

Pamatojums

Savienībai brīvās tirdzniecības nolīguma ietvaros piešķirot trešām valstīm preferenciālu 
tirgus piekļuvi, milzīga nozīme ir sadarbībai dalībvalstu un trešo valstu tirgus uzraudzības 
iestāžu starpā. Tādēļ RAPEX vajadzētu būt ne tikai atvērtam trešām valstīm, bet gan 
Komisijai būtu jāmudina šīs valstis piedalīties.
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Lai palīdzētu attiecīgajām iestādēm 
piemērot tirgus uzraudzību, Eiropas 
Komisija izveido un koordinē Eiropas 
traumu un ievainojumu reģistra datubāzi 
(IDB).

Pamatojums

Starptautiskās tirdzniecības rezultātā jautājums par patērētāju drošību kļūst sarežģītāks un to 
ir grūtāk risināt. Eiropas traumu un ievainojumu reģistra datubāzes (IDB) izveidošana 
palīdzēs apmainīties ar informāciju par ievainojumiem un/vai traumām, padarīs efektīvāku 
politikas veidošanu un palīdzēs piemērot tirgus uzraudzības pasākumus.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
22.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.b pants
Attiecīgās dalībvalstu izveidotās tirgus 
uzraudzības iestādes palīdz izveidot 
datubāzi un regulāri sniedz Komisijai 
datus par traumām un ievainojumiem; šie 
dati ir izsmeļoši un atbilst saskaņotajai 
metodikai un klasifikācijai.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp dalībvalstu tirgus uzraudzības 1. Starp dalībvalstu tirgus uzraudzības 
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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.

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, gan saistībā ar izcelsmi, 
gan sastāvdaļām. Dalībvalstis nodrošina 
šo procedūru pilnīgu saskaņotību ar 
Savienības ārējo robežu pārvaldību.

Pamatojums

Sadarbība starp muitas iestādēm un dienestiem ir izšķiroša, lai nodrošinātu atbilstošas 
importa kontroles procedūras Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija aicina tirgus uzraudzības 
iestādes ziņot par sadarbības 
pasākumiem. Ja Komisija atklāj būtiskus 
trūkumus savstarpējā palīdzībā, ko sniedz 
tirgus uzraudzības iestādes, tā var sniegt 
ieteikumus turpmākai sadarbības 
uzlabošanai.

Pamatojums

Nav pietiekami izveidot savstarpējas palīdzības prasības, — Komisijai jārīkojas aktīvi, 
atvieglojot un uzraugot šīs savstarpējās palīdzības efektivitāti, lai novērstu tirdzniecības 
novirzīšanu uz dalībvalstīm ar mazāk stingru tirgus uzraudzības kārtības īstenošanu.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes var 1. Tirgus uzraudzības iestādes tiek 
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sadarboties ar trešo valstu kompetentajām 
iestādēm nolūkā apmainīties ar informāciju 
un sniegt tehnisku atbalstu, veicināt un 
atvieglot piekļuvi Savienības informācijas 
apmaiņas sistēmām, tostarp sistēmai 
RAPEX saskaņā ar 19. panta 4. punktu, un 
sekmēt ar atbilstības novērtēšanu un tirgus 
uzraudzību saistītu darbību.

mudinātas sadarboties ar trešo valstu 
kompetentajām iestādēm nolūkā 
apmainīties ar informāciju un sniegt 
tehnisku atbalstu, veicināt un atvieglot 
piekļuvi Savienības informācijas apmaiņas 
sistēmām, tostarp sistēmai RAPEX saskaņā 
ar 19. panta 4. punktu, un sekmēt ar 
atbilstības novērtēšanu un tirgus 
uzraudzību saistītu darbību.

Pamatojums

Sadarbība ar trešo valstu tirgus uzraudzības iestādēm ir izšķirošais elements, lai samazinātu 
neatbilstošo ražojumu skaitu, kas tiek ievesti un laisti apgrozībā Eiropas Savienības tirgū, 
tādēļ būtu jāveicina sadarbība.

Grozījums Nr. 62

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, 
būtu jāuzaicina piedalīties šādās 
apakšgrupās kā novērotājas, un to 
viedoklis būtu jāņem vērā, ciktāl vien 
iespējams.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis pieņem noteikumus par Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas 
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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 
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.

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 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.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka minimālos apmērus, kā 
arī nosacījumus šo sodanaudu 
iekasēšanai, ietverot īpašus noteikumus 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
Sodanaudu ieņēmumus izmanto tirgus 
uzraudzības darbībām attiecīgajās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārkāpumu veidi, uz kuriem attiecas 
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sankcijas, ietver vismaz turpmāk minēto:
(a) ražojumus, kas ietver risku saskaņā ar 
9. panta 2. punktu līdz d) apakšpunktam 
vai kas neatbilst 13. panta 2. punkta a), 
b) un c) apakšpunktā noteiktajiem 
kritērijiem;
(b) nepatiesa apgalvojuma sniegšanu 
apstiprināšanas procedūrās, kas noved pie 
atsaukšanas;
(c) testu rezultātu viltošanu ražojuma 
veida apstiprināšanai;
(d) atteikšanos nodrošināt piekļuvi 
informācijai.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
33. pants

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, nodrošinot, ka visos 
Savienības tirgus iekļuves punktos 
piemēro vienādus standartus,
pilnveidojusi sadarbību starp tirgus 
uzraudzības iestādēm dalībvalstu starpā, 
kā arī ar trešām valstīm, jo īpaši tām, 
kuras izmanto preferenciālu piekļuvi 
Savienības tirgum, 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 
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sevišķi uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Pamatojums

Komisijai būtu jāliek īpašs uzsvars uz to, lai uzlabotu sadarbību starp to trešo valstu tirgus 
uzraudzības iestādēm, kurām ir preferenciāla piekļuve Savienības tirgum, un dalībvalstu 
tirgus uzraudzības iestādēm. Tā kā šim aspektam būtu jāvelta īpaša uzmanība tirdzniecības 
sarunās, Komisijai savā ziņojumā būtu jāsniedz izvērtējums, vai tā ir bijusi efektīva centienos 
sasniegt šo mērķi.
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