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Grozījums Nr. 10
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus un noformējumu, 
kā arī patērētāju kategorijas, kas varētu 
lietot ražojumus, ņemot vērā šo kategoriju
– jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku un 
invalīdu – neaizsargātību.

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo
īpaši to raksturlielumus, saturu, 
autentiskumu un noformējumu, kā arī 
patērētāju kategorijas, kas varētu lietot 
ražojumus, ņemot vērā šo kategoriju — jo 
īpaši bērnu, vecāku cilvēku un invalīdu —
neaizsargātību.

Or. it

Pamatojums

Ražojuma sastāvdaļu norāde papildina informāciju patērētājam. Turklāt ražojuma 
autentiskums un reģistrēta preču zīme norāda, ka ražojums atbilst Eiropas līmenī atzītiem 
kvalitātes standartiem.

Grozījums Nr. 11
Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus un noformējumu, 
kā arī patērētāju kategorijas, kas varētu 
lietot ražojumus, ņemot vērā šo kategoriju
– jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku un 
invalīdu – neaizsargātību.

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus, autentiskumu un 
noformējumu, kā arī patērētāju kategorijas, 
kas varētu lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju — jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku 
un invalīdu — neaizsargātību.

Or. it
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Grozījums Nr. 12
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Attiecībā uz ražojumiem, kuriem 
nepiemēro Savienības tiesību aktus 
saskaņošanas jomā, ES standartus vai 
valsts tiesību aktus par veselības 
aizsardzības un drošības prasībām, 
saimnieciskās darbības veicēji novērtē 
ražojumu drošumu atbilstoši īpašiem 
kritērijiem, pamatojoties uz kuriem viņi 
nosaka ar ražojumu saistītā riska līmeni. 
Tirgus uzraudzības iestādes var palīdzēt 
saimnieciskās darbības veicējiem veikt 
drošuma novērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai tirgus uzraudzības iestādes palīdzētu saimnieciskās darbības veicējiem 
(piemēram, ražotājiem, importētājiem u. c.) novērtēt ražojumu risku, jo īpaši, ja uz tiem 
neattiecas tiesību akti saskaņošanas jomā vai Eiropas standarti. Jo īpaši importēto ražojumu 
gadījumā ražojuma drošuma novērtēšana var būt sarežģīta, jo importētāji ne pilnībā pārzina 
ražojumu raksturlielumus.

Grozījums Nr. 13
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) “risks” ir risks, kurš var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēku veselību un drošību 
kopumā, drošību un veselības aizsardzību 
darbā, patērētāju aizsardzību, vidi un 
sabiedrības drošību, kā arī citas 
sabiedrības intereses tādā ziņā, kas nav 
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uzskatāma par samērīgu un pieņemamu 
parastos vai saprātīgi prognozējamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, 
tostarp attiecībā uz lietošanas ilgumu, 
nodošanu ekspluatācijā un vajadzības 
gadījumā — uzstādīšanas un uzturēšanas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

CPSD sniedz tikai „būtiska riska” definīciju. Lai nodrošinātu saskaņotību ar tirgus 
uzraudzības regulu, šajā direktīvā būtu jāiekļauj arī vispārēja riska definīcija.

Grozījums Nr. 14
Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija un ražojumu izsekojamība 
visā piegādes ķēdē, ir vieglāk identificēt 
saimnieciskās darbības veicējus un veikt 
iedarbīgus koriģējošos pasākumus pret 
nedrošiem ražojumiem, piemēram, 
konkrētu ražojumu atsaukšanu. Tādējādi 
ražojumu identificēšana un izsekojamība 
garantē to, ka patērētāji un saimnieciskās 
darbības veicēji saņem precīzu informāciju 
par nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 
ļauj identificēt ražojumu, ražotāju un, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
un izmaksu ziņā lietderīgāko veidu, 
piemēram, elektroniskus līdzekļus. Turklāt 
būtu jāprasa, lai saimnieciskās darbības 
veicēji identificētu saimnieciskās darbības 
veicējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 

(20) Ir būtiski svarīgi nodrošināt, ka visi 
ES tirgū laistie ražojumi ir droši, lai 
garantētu augstu aizsardzības līmeni, cita 
starpā patērētājiem. Uzsver, ka ražojumu 
identifikācija, izcelsmes norāde un 
ražojumu izsekojamība visā piegādes ķēdē,
ļauj vieglāk identificēt saimnieciskās 
darbības veicējus un veikt iedarbīgus 
koriģējošos pasākumus pret nedrošiem 
ražojumiem, piemēram, konkrētu ražojumu 
atsaukšanu. Tādējādi ražojumu 
identificēšana un izsekojamība garantē to, 
ka patērētāji un saimnieciskās darbības 
veicēji saņem precīzu informāciju par 
nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 
ļauj identificēt ražojumu, ražotāju un, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
un izmaksu ziņā lietderīgāko veidu, 
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kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 
Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 
īstenošanas vajadzībām, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

piemēram, elektroniskus līdzekļus. Šajā 
nolūkā Eiropas Parlaments mudina 
Komisiju izveidot publisku patēriņa 
ražojumu drošuma informācijas datubāzi, 
lai uzlabotu informētību par bīstamiem 
ražojumiem pāri iekšējā tirgus robežām. 
Aicina Komisiju ļaut ražojumu drošuma 
speciālistiem, ražotājiem, tirdzniecības un 
patērētāju organizācijām un valsts 
iestādēm piekļūt visai attiecīgajai 
informācijai, vienlaikus nodrošinot 
nepieciešamo konfidencialitāti. Turklāt 
būtu jāprasa, lai saimnieciskās darbības 
veicēji identificētu saimnieciskās darbības 
veicējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 
Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 
īstenošanas vajadzībām, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija un ražojumu izsekojamība 
visā piegādes ķēdē, ir vieglāk identificēt 
saimnieciskās darbības veicējus un veikt 
iedarbīgus koriģējošos pasākumus pret 
nedrošiem ražojumiem, piemēram, 
konkrētu ražojumu atsaukšanu. Tādējādi 
ražojumu identificēšana un izsekojamība 
garantē to, ka patērētāji un saimnieciskās 
darbības veicēji saņem precīzu informāciju 
par nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 

(20) Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija un ražojumu izsekojamība 
visā piegādes ķēdē, ir vieglāk identificēt 
saimnieciskās darbības veicējus un veikt 
iedarbīgus koriģējošos pasākumus pret 
nedrošiem ražojumiem, piemēram, 
konkrētu ražojumu atsaukšanu un 
ražojumu iznīcināšanu. Tādējādi 
ražojumu identificēšana un izsekojamība 
garantē to, ka patērētāji un saimnieciskās 
darbības veicēji saņem precīzu informāciju 
par nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
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ļauj identificēt ražojumu, ražotāju un, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
un izmaksu ziņā lietderīgāko veidu, 
piemēram, elektroniskus līdzekļus. Turklāt 
būtu jāprasa, lai saimnieciskās darbības 
veicēji identificētu saimnieciskās darbības 
veicējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 
Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 
īstenošanas vajadzībām, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 
ļauj identificēt ražojumu, ražotāju un, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
un izmaksu ziņā lietderīgāko veidu, 
piemēram, elektroniskus līdzekļus. Turklāt 
būtu jāprasa, lai saimnieciskās darbības 
veicēji identificētu saimnieciskās darbības 
veicējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 
Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 
īstenošanas vajadzībām, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Or. it

Grozījums Nr. 16
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai uzņēmumi un patērētāji 
neapjuktu, ir nepieciešama vienkāršota, 
uzticama un saskaņota marķēšanas un 
sertifikācijas sistēma Eiropas līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Ražojumu izcelsmes norādes 
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pamatā ir jābūt īpašām specifikācijām un 
stingriem kritērijiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Christofer Fjellner

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19
Robert Sturdy
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. 

svītrots
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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.

Or. en

Pamatojums

Lai arī ražojumu drošums ir nozīmīgs jēdziens, nav objektīva pamatojuma tam, ka obligātas 
izcelsmes norādes veicina drošumu, drīzāk būtu vēlama neleģislatīva un brīvprātīga pieeja. 
Turklāt obligātas izcelsmes norādes pievienoto vērtību varētu apšaubīt, ņemot vērā, ka 
8. panta noteikumi atļauj nepieciešamu un pietiekamu izsekojamību.

Grozījums Nr. 20
Christofer Fjellner

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 

(21) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. Konkrēti, 
izcelsmes valsts norāde var palīdzēt noteikt 
faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar sazināties 
vai tā norādītā adrese atšķiras no faktiskās 
ražošanas vietas. Izcelsmes norādes 
izmantošanai būtu jābūt brīvprātīgai, ja 
tas ražotājiem ir komerciāli izdevīgi.
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jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jörg Leichtfried

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) Uzsver ražojuma izsekojamības un 
izsekojamības marķējuma 
nepieciešamību, lai noteiktu ražojuma 
izcelsmes valsti un atbildīgo ražotāju. Ir 
būtiski svarīgi nodrošināt uzticamu 
izsekojamību visos ražojuma 
izmantošanas posmos, vienlaikus 
nodrošinot arī to, ka tas neizraisa 
administratīvā sloga pieaugumu.
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, lai ļautu patērētājiem saņemt 
informāciju par ražojuma ilgtspēju 
attiecībā uz sociālajiem, vides un 
ražošanas standartiem, kā arī par paša 
ražojuma kvalitāti un drošumu. 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. Tāpēc aicina Komisiju aktīvāk 
iesaistīties Eiropas tirgus uzraudzības 
iestāžu, muitas iestāžu un dalībvalstu un 
trešo valstu kompetento iestāžu darbību 
saskaņošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Salvatore Iacolino

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 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. Ražojuma sastāvdaļu 
izcelsmes norāde papildina informāciju 
patērētājiem. 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. it

Pamatojums

Izcelsmes valsts norāde nesniedz pilnīgu informāciju patērētājam par faktisko ražojuma 
izcelsmi, tāpēc tā jāpapildina ar informāciju par tā sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 23
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ir jāveic sabiedrības informēšanas 
un uzmanības pievēršanas kampaņas par 
tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu, lai 
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ļautu patērētājiem vajadzības gadījumā 
tās informēt.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai 
tie tiktu īstenoti. Ir būtiski svarīgi saskaņot 
sankcijas visās dalībvalstīs, lai novērstu 
lielāku importu un izplatīšanu valstīs, 
kurās sankcijas nav tik stingras kā citās.
Šīm sankcijām jābūt samērīgām attiecībā 
uz daudzumu, preces vērtību un to, cik ilgi 
tā bijusi pieejama tirgū, kā arī efektīvām
un preventīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro jauniem, lietotiem vai 
atjaunotiem ražojumiem, kas iegūti 
ražošanas procesā, laisti vai darīti pieejami 
tirgū un atbilst kādam no turpmāk 
minētajiem kritērijiem:

1. Šo regulu piemēro jauniem, lietotiem vai 
atjaunotiem ražojumiem, kas iegūti 
ražošanas procesā, laisti vai darīti pieejami 
tirgū, tostarp tiešsaistes tirgū, un atbilst 
kādam no turpmāk minētajiem kritērijiem:

Or. it
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Pamatojums

Ņemot vērā e-tirdzniecības pieaugošo nozīmi, šķiet, ir atbilstoši precizēt, ka regulu piemēro 
arī tiešsaistes tirgum.

Grozījums Nr. 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) būvizstrādājumiem, pamatojoties uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 9. marta Regulu (ES) 
Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus 
būvizstrādājumu tirdzniecības 
nosacījumus*;
__________________
* OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

Or. de

Pamatojums

Būvizstrādājumi parasti ir tikai starpražojumi un nevis gala ražojumi. Atsevišķos gadījumos, 
kad ražojumam pašam ir jāatbilst drošuma prasībām, minētajā Regulā (ES) Nr. 305/2011 ir 
noteikti pietiekami noteikumi, lai šīs prasības ievērotu (sk. regulas 3. panta 3. punktu, 
11. panta 6. punktu un 27. panta 3. un 4. punktu).

Grozījums Nr. 27
Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz tiešsaistes pārdošanu un 
muitošanu, kas izplatās arvien vairāk, ir 
jāpievērš uzmanība sarežģījumiem, ar 
kuriem saskaras tirgus uzraudzības 
iestādes, veicot darbības pret tiešsaistē 
pārdotiem bīstamiem ražojumiem. Lai 
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risinātu importēto ražojumu pienācīgas 
kontroles izaicinājumus, aicina Komisiju,
no vienas puses, nodrošināt īpašus 
līdzekļus muitas iestādēm un, no otras 
puses, turpmākai sadarbības veicināšanai 
starp izpildes iestādēm. Atzīst, ka 
patērētāji arvien vairāk tiešsaistē 
iegādājas trešo valstu ražojumus, kas 
neatbilst Eiropas standartiem, tādējādi 
apdraudot patērētāju veselību un 
drošumu, tāpēc aicina Komisiju stiprināt 
un standartizēt muitas pārbaudes un 
tirgus uzraudzību internetā iegādātiem 
ražojumiem. Turklāt uzsver, ka Komisijai 
un valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jāizstrādā uzmanības pievēršanas 
kampaņas, lai informētu patērētājus par 
risku, kas saistīts ar viltotu izstrādājumu 
iegādi, jo īpaši tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja tas ir autentisks, t. i., uz ražojuma 
vai jebkāda tā iepakojuma nav preču 
zīmes, ko nav apstiprinājis preču zīmes 
īpašnieks, kas ir identiska vai līdzīga 
reģistrētai šā ražojuma preču zīmei, 
tādējādi maldinot patērētājus par 
ražojuma patieso izcelsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
sastāvu, iepakojumu, montāžas instrukcijas 
un, attiecīgā gadījumā, uzstādīšanas un 
apkopes instrukcijas;

a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
sastāvu, autentiskumu, iepakojumu, 
montāžas instrukcijas un, attiecīgā 
gadījumā, uzstādīšanas un apkopes 
instrukcijas;

Or. it

Pamatojums

Ražojuma autentiskums un reģistrēta preču zīme norāda, ka ražojums atbilst Eiropas līmenī 
atzītiem kvalitātes standartiem.

Grozījums Nr. 30
Cristiana Muscardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
sastāvu, iepakojumu, montāžas instrukcijas 
un, attiecīgā gadījumā, uzstādīšanas un 
apkopes instrukcijas;

a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
sastāvu, autentiskumu, iepakojumu, 
montāžas instrukcijas un, attiecīgā 
gadījumā, uzstādīšanas un apkopes 
instrukcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. un 2. punkta nolūkos 
saimnieciskās darbības veicējiem ir 
jānodrošina valsts tirgus uzraudzības 
iestādēm piekļuve kontrolsarakstam, kurā 
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paskaidrots, kā ir novērtēti rādītāji 
atbilstoši 1. un 2. punktam un kā uz šāda 
saraksta pamata ir novērtēts ražojuma 
iespējamais risks. Tirgus uzraudzības 
iestādes pēc pieprasījuma atbalsta 
saimnieciskās darbības veicējus šāda 
novērtējuma veikšanā.

Or. en

Pamatojums

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
2. punkts apply to an imported product.

Grozījums Nr. 32
Robert Sturdy
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai — ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams — tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
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saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Lai arī ražojumu drošums ir nozīmīgs jēdziens, nav objektīva pamatojuma tam, ka obligātas 
izcelsmes norādes veicina drošumu, drīzāk būtu vēlama neleģislatīva un brīvprātīga pieeja. 
Turklāt obligātas izcelsmes norādes pievienoto vērtību varētu apšaubīt, ņemot vērā, ka 
8. panta noteikumi atļauj nepieciešamu un pietiekamu izsekojamību.

Grozījums Nr. 33
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai — ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams — tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji tiek mudināti 
nodrošināt to, ka uz ražojumiem ir 
norādīta ražojuma izcelsmes valsts vai —
ja ražojuma lieluma vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams — to var norādīt uz iepakojuma 
vai ražojumam pievienotā dokumentā
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brīvprātīgi, ja ražotājiem tas ir komerciāli 
izdevīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai — ja ražojuma lieluma
vai īpašību dēļ tas nav iespējams — tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Ja būtiski 
ražošanas posmi notiek dažādās valstīs, 
norāda visas izcelsmes valstis pēc kārtas 
atbilstoši to daļai pievienotās vērtības 
ķēdē.

Or. de

Grozījums Nr. 36
Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam
pievienotā dokumentā.

1. Ražojumu ražotājiem un importētājiem 
ir jānorāda izcelsmes valsts, lai 
nodrošinātu preču izsekojamību piegādes 
ķēdē. Turklāt ražojuma izcelsmes valsts
norāde ir būtiski nozīmīga attiecībā uz 
bīstamu ražojumu atsaukšanu vai 
izņemšanu no ES tirgus. Ražotājiem vai 
importētājiem ir jānodrošina, ka uz visiem 
Eiropas Savienībā pārdotajiem 
ražojumiem ir norādīta izcelsmes valsts 
neatkarīgi no tā, vai ražojums ir ražots ES 
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vai citā valstī. Ja ražojuma lieluma un/vai 
īpašību dēļ tā izcelsmi uz ražojuma 
norādīt nav iespējams — tā ir norādīta uz 
iepakojuma vai pievienotā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji, importētāji un izplatītāji
nodrošina to, ka uz ražojumiem ir norādīta 
ražojuma izcelsmes valsts vai — ja 
ražojuma lieluma vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams — tā ir norādīta uz iepakojuma 
vai ražojumam pievienotā dokumentā, 
piemēram, pārdošanas vietas materiālā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma, kā arī 
tā sastāvdaļu, izcelsmes valsts vai — ja 
ražojuma lieluma vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams — tā ir norādīta uz iepakojuma 
vai ražojumam pievienotā dokumentā.

Or. it

Pamatojums

Izcelsmes valsts norāde nesniedz pilnīgu informāciju patērētājam par faktisko ražojuma 
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izcelsmi, tāpēc tā jāpapildina ar informāciju par tā sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 39
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz gala patērētājiem paredzētajiem
ražojumiem ir norādīta ražojuma izcelsmes 
valsts vai — ja gala patērētājiem paredzētā
ražojuma lieluma vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams — tā ir norādīta uz iepakojuma 
vai gala patērētājiem paredzētajam
ražojumam pievienotā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ražojuma izcelsmes valsts norādē 
jābūt vārdam “ražots”, pēc kura ir
izcelsmes valsts nosaukums. Šī norāde var 
būt jebkurā Eiropas Savienības valsts 
oficiālajā valodā, kas ir viegli saprotama 
patērētājiem vai gala klientiem dalībvalstī, 
kurā paredzēts tirgot preces. Norādei 
jābūt tikai valodā ar latīņu alfabēta 
burtiem, ja ražojumus pārdod valstīs, 
kuru valoda tiek rakstīta ar latīņu 
alfabēta burtiem, savukārt valstīs, kurās 
lieto citu alfabētu, kas nav latīņu alfabēts, 
norādē jāiekļauj arī teksts ar latīņu 
alfabēta burtiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 41
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vārds “ražots”, aiz kura ir izcelsmes 
valsts nosaukums, norāda uz preču 
izcelsmi. Marķējumu var veikt jebkurā ES 
oficiālajā valodā, kas ir viegli saprotama 
gala patērētājiem dalībvalstī, kurā preces 
tiks tirgotas, vai angļu valodā, izmantojot 
vārdus “made in” un izcelsmes valsts 
nosaukumu angļu valodā. Ražojumiem, 
kurus tirgo valstīs, kurās izmanto latīņu 
alfabētu, marķējumā nevar izmantot cita 
alfabēta zīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Regulas 7. pantu piemēro tiem 
ražojumiem, kuri ir paredzēti gala 
patērētājiem, izņemot zivsaimniecības un 
akvakultūras ražojumus, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 104/2000 1. pantā, un 
pārtikas produktus, kas minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 2. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Christofer Fjellner
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 44
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 45
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Patēriņa ražojumiem, kurus tirgo Eiropas Savienībā, ir jāatbilst standartiem, lai izpildītu ES 
direktīvu drošuma prasības. Tāpēc izcelsmes valsts norāde nav saistīta ar standartu izpildi. 
Šajā aspektā noteicošā ir tirgus uzraudzība.

Grozījums Nr. 46
Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta saskaņā 
ar 2. punktu, ir Savienības dalībvalsts,
ražotāji un importētāji var atsaukties uz 
Savienību vai uz konkrētu dalībvalsti.

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta saskaņā 
ar 2. punktu, ir Savienības dalībvalsts,
“ražots...” marķējumā var atsaukties uz 
Savienību vai uz konkrētu dalībvalsti. Uz 
visiem ES tirgū pieejamajiem patēriņa 
ražojumiem ir jānorāda arī ražotāja 
nosaukums un adrese. Informācija par 
ražojumu izcelsmi veicinās tirgus 
uzraudzības iestāžu efektivitāti, izsekojot 
bīstamos ražojumus ES tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Jörg Leichtfried

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aicina Komisiju nodrošināt, ka 
ražotāji papildus “ražots...” marķējumam 
valsts sektora iestādēm sniedz arī 
informāciju par savu ražojumu drošumu. 
Uzsver, ka izplatītāju pienākumiem būtu 
jābūt stingriem, lai pārbaudītu, vai 
ražotājs vai importētājs ir atbilstoši
marķējis patēriņa ražojumu pirms tā 
pārdošanas vai piedāvāšanas ES tirgū.
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Or. en

Grozījums Nr. 48
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tehnisku vai komerciālu iemeslu dēļ 
preces var atbrīvot no izcelsmes vietas 
norādīšanas prasības. Preces var atbrīvot 
no izcelsmes vietas norādīšanas prasības 
arī tad, ja izcelsmes noteikumi per se 
nosaka izcelsmes valsti, nesniedzot 
patērētājam atbilstošu informāciju, 
piemēram, gadījumos, kad ražojumu 
izstrādā sarežģīti daudzveidīgā un 
starptautiskā ražošanas ķēdē vai ražojuma 
pievienotā vērtība galīgās būtiskās 
pārveides valstī ir maznozīmīga.

Or. en

Pamatojums

Nosakot izcelsmes valsti, nepreferenciāli izcelsmes noteikumi ir starptautiskās tirdzniecības 
sistēmas pamatā. Tā kā ražošanas ķēdes kļūst arvien daudzveidīgākas un globālākas, 
izcelsmes valsts norādes patērētājam bieži sniedz maldīgu informāciju, jo viņam rodas 
iespaids, ka ražojums ir pilnībā vai vismaz lielākoties ražots norādē minētajā valstī, lai gan 
tas neatbilst patiesībai.

Grozījums Nr. 49
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
veic to ražojumu paraugu pārbaudi, kuri 

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums atbilstoši novērtējumam 
saskaņā ar 6. pantu, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā
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darīti pieejami tirgū, izmeklē sūdzības un 
reģistrē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus 
un atsauktus ražojumus, un pastāvīgi 
informē izplatītājus par šo uzraudzību.

uztic neatkarīgai trešai struktūrai 
atbilstības pārbaužu uzdevumu, veic to 
ražojumu paraugu pārbaudi, kuri darīti 
pieejami tirgū, izmeklē sūdzības un reģistrē 
sūdzības, neatbilstīgus ražojumus un 
atsauktus ražojumus, un pastāvīgi informē 
izplatītājus par šo uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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 atbilstoši novērtējumam 
saskaņā ar 6. pantu, ražotāji izstrādā 
tehnisko dokumentāciju. Tehniskajā 
dokumentācijā iekļauj, attiecīgi:

Or. en

Grozījums Nr. 51
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai un ka ražotājs ir ievērojis
8. panta 4., 6. un 7. punktā izklāstītās 
prasības.

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pilda tādas pašas saistības kā 
Eiropas ražotāji un pārliecinās par to, ka 
ražojums atbilst 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai un ka ražotājs
ievēro 8. panta 4., 6. un 7. punktā 
izklāstītās prasības.

Or. fr
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Grozījums Nr. 52
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tā kā 8. panta 4. punkta pienākumu 
pamatā ir ražojuma riska novērtējums, ko 
trešās valstīs varētu balstīt uz atšķirīgiem 
kritērijiem un rādītājiem, importētāja 
pienākums ir nodrošināt, ka ārvalstu 
ražotājs ir ņēmis vērā tādus pašus ES 
rādītājus, kā minēts 6. pantā, un par tiem 
būs ziņots importētājam iesniegtajā 
tehniskajā dokumentācijā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka, ražojumiem, kas tiek importēti ES un paredzēti ieviešanai ES tirgū, 
ārvalstu ražotāju veiktā riska novērtējuma pamatā ir tādas pašas ES prasības.

Grozījums Nr. 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Importētāji nodrošina, ka uz viņu 
precēm ir tipa, partijas vai sērijas numurs 
vai cits ražojuma identifikācijas elements, 
ko patērētāji var viegli saredzēt un izlasīt, 
vai — ja ražojuma lieluma vai īpašību dēļ 
tas nav iespējams — vajadzīgā 
informācija ir sniegta uz iepakojuma vai 
ražojumam pievienotā dokumentā.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Hans-Peter Martin

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
valodās, 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.

Or. de

Grozījums Nr. 55
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, 
izmeklē sūdzības un reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgus ražojumus un atsauktus 
ražojumus, un pastāvīgi informē ražotājus 
un izplatītājus par šo uzraudzību.

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums atbilstoši novērtējumam 
saskaņā ar 6. pantu, patērētāju veselības 
un drošības aizsardzības nolūkos 
importētāji veic tirgoto ražojumu paraugu 
pārbaudi, izmeklē sūdzības un reģistrē 
sūdzības, neatbilstīgus ražojumus un 
atsauktus ražojumus, un pastāvīgi informē 
ražotājus un izplatītājus par šo uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
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.

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
minētā ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt importētāji par 
to tūlīt 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.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Cristiana Muscardini

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 un pēc pieprasījuma dara to 
pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm, kā 
arī jebkuram saimnieciskās darbības 
veicējam, kuram tie izplata ražojumus, 
norādot informāciju, kas apliecina 
būtisku atšķirību esamību starp modeļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu Savienības vai tiešsaistes tirgū, 
nav drošs vai neatbilst, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktam un 10. panta 3. un 
4. punktam, pārliecinās, ka ir veikti 
vajadzīgie koriģējošie pasākumi, lai 
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, izplatītāji tūlīt par to 
informē, attiecīgi, ražotāju vai importētāju, 
kā arī tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Atbrīvojums no dažiem ražotāju, 

importētāju un izplatītāju pienākumiem
1. Pienākumu informēt tirgus uzraudzības 
iestādes saskaņā ar 8. panta 9. punktu, 
10. panta 2. un 7. punktu un 11. panta 3. 
un 5. punktu nepiemēro, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
a) tikai neliels skaits labi identificētu 
ražojumu nav droši;
b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek pilnībā kontrolēts un 
vairs nevar apdraudēt personu veselību 
un drošību;
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c) ražojuma radītā riska cēlonis ir tāds, ka 
zināšanas par to iestādēm vai sabiedrībai 
nesniedz lietderīgu informāciju.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt situācijas, kurās ir izpildīti 
1. punktā izklāstītie nosacījumi. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Or. en

Grozījums Nr. 61
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā



AM\1000100LV.doc 31/32 PE514.717v02-00

LV

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izsekojamības sistēma sastāv no datu 
vākšanas un glabāšanas ar elektroniskiem 
līdzekļiem, kas ļauj identificēt ražojumu un 
tā piegādes ķēdē iesaistītos saimnieciskās 
darbības veicējus, kā arī no datu nesēja 
novietošanas uz ražojuma, tā iepakojuma 
vai tam pievienotajos dokumentos, tādējādi 
nodrošinot piekļuvi minētajiem datiem.

2. Izsekojamības sistēma sastāv no datu 
vākšanas un glabāšanas ar elektroniskiem 
līdzekļiem, kas ļauj identificēt ražojumu un 
tā piegādes ķēdē iesaistītos saimnieciskās 
darbības veicējus, tostarp ES un ārvalstu 
ražotājus, kā arī no datu nesēja 
novietošanas uz ražojuma, tā iepakojuma 
vai tam pievienotajos dokumentos, tādējādi 
nodrošinot piekļuvi minētajiem datiem.
Izsekojamības sistēmu piemēro gan 
vietējā līmenī ražotajiem, gan 
importētajiem ražojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

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, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kas var radīt risku 
personu veselībai un drošībai, kā minēts 
1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis paziņo šos noteikumus 
Komisijai līdz [ierakstīt datumu – 3 mēneši 
pirms dienas, kad sāk piemērot šo regulu] 
un nekavējoties paziņo tai par visiem to 
turpmākiem grozījumiem.

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, saskaņotām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis paziņo šos 
noteikumus Komisijai līdz [ierakstīt 
datumu — 3 mēneši pirms dienas, kad sāk 
piemērot šo regulu] un nekavējoties paziņo 
tai par visiem to turpmākiem grozījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis paziņo šos noteikumus 
Komisijai līdz [ierakstīt datumu – 3 mēneši 
pirms dienas, kad sāk piemērot šo regulu] 
un nekavējoties paziņo tai par visiem to 
turpmākiem grozījumiem.

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis paziņo šos noteikumus 
Komisijai līdz [ierakstīt datumu —
3 mēneši pirms dienas, kad sāk piemērot šo 
regulu] un nekavējoties paziņo tai par 
visiem to turpmākiem grozījumiem.
Paredzētās sankcijas var būt 
proporcionālas daudzumam, preces 
vērtībai un laika ilgumam, kurā tā bijusi 
pieejama tirgū.

Or. en


