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Grozījums Nr. 1
Carl Schlyter

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka globalizācija, arvien plašāka 
ārpakalpojumu izmantošana un 
starptautiskās tirdzniecības pieaugums 
nozīmē, ka pasaules tirgos tiek tirgots 
vairāk preču; uzskata, ka liela nozīme tādu 
problēmu risināšanā, ko rada sarežģītas 
piegādes ķēdes un lielāks tirdzniecības 
apjoms, ir pasaules regulatoru un citu 
ieinteresēto personu ciešai sadarbībai 
patēriņa preču drošuma jomā;

1. norāda, ka globalizācija, arvien plašāka 
ārpakalpojumu izmantošana un 
starptautiskās tirdzniecības pieaugums 
nozīmē, ka pasaules tirgos tiek tirgots 
vairāk preču; uzskata, ka liela nozīme tādu 
problēmu risināšanā, ko rada sarežģītas 
piegādes ķēdes un lielāks tirdzniecības 
apjoms, ir pasaules regulatoru un citu 
ieinteresēto personu ciešai sadarbībai 
patēriņa preču drošuma jomā; sagaida, ka 
Produktu vispārējas drošības direktīvas 
(PVDD) pārskatīšanā tiks ierosinātas  
tirgus uzraudzības normas, kas ir 
piemērotas tādam uzdevumam kā 
pieprasīt no uzņēmumiem efektīvu 
pārskatatbildību par to precēm attiecībā 
uz visu piegādes ķēdi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Carl Schlyter

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka mūsu tirdzniecības partneriem 
un ražotājiem no trešām valstīm, kuri laiž 
savas preces ES tirgū, ir svarīgi, lai tām 
tiktu piemērota vienota ES kontroles 
sistēma; uzskata, ka, gatavojot 
piedāvājumu par Produktu vispārējas 
drošības direktīvas (PVDD) pārskatīšanu, 
Komisijai vajadzētu nopietni izskatīt 
iespēju jaunajā tiesiskajā regulējumā 

3. uzsver, ka mūsu tirdzniecības partneriem 
un ražotājiem no trešām valstīm, kuri laiž 
savas preces ES tirgū, ir svarīgi, lai tām 
tiktu piemērota vienota ES kontroles 
sistēma ar nosacījumu, ka tās standarti 
būtu vismaz vienlīdzīgi ar augstākajiem 
standartiem jebkurā ES dalībvalstī;
uzskata, ka, gatavojot piedāvājumu par 
Produktu vispārējas drošības direktīvas 
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iekļaut PVDD normas par tirgus 
pārraudzību;

(PVDD) pārskatīšanu, Komisijai vajadzētu 
nopietni izskatīt iespēju jaunajā tiesiskajā 
regulējumā iekļaut PVDD normas par 
tirgus pārraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
David Martin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka mūsu tirdzniecības partneriem 
un ražotājiem no trešām valstīm, kuri laiž 
savas preces ES tirgū, ir svarīgi, lai tām 
tiktu piemērota vienota ES kontroles 
sistēma; uzskata, ka, gatavojot 
piedāvājumu par Produktu vispārējas 
drošības direktīvas (PVDD) pārskatīšanu, 
Komisijai vajadzētu nopietni izskatīt 
iespēju jaunajā tiesiskajā regulējumā 
iekļaut PVDD normas par tirgus 
pārraudzību;

3. uzsver, ka mūsu tirdzniecības partneriem 
un ražotājiem no trešām valstīm, kuri laiž 
savas preces ES tirgū, ir svarīgi, lai tām 
tiktu piemērota vienota ES kontroles 
sistēma; uzskata, ka, gatavojot 
piedāvājumu par Produktu vispārējas 
drošības direktīvas (PVDD) pārskatīšanu, 
Komisijai tajā jāiekļauj PVDD normas par 
tirgus pārraudzību; 

Or. en

Grozījums Nr. 4
Małgorzata Handzlik

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju apsvērt, vai būtu 
noderīgi izveidot sistēmai RAPEX-CHINA 
līdzīgu sistēmu, kas būtu paredzēta citiem 
tirdzniecības partneriem, jo īpaši 
partneriem, par kuru precēm ir ziņots 
sistēmā RAPEX;
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Or. en

Grozījums Nr. 5
Małgorzata Handzlik

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka svarīga nozīme ir preču 
izsekojamībai un izsekošanas 
marķējumam, kas dod iespēju noteikt 
preces izcelsmes valsti un atbildīgo 
ražotāju;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Cristiana Muscardini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka patērētāji arvien vairāk trešās 
valstīs ražotu preču iegādājas internetā,
iespējams, neapzinoties, ka šīs preces var
neatbilst Eiropas standartiem un apdraudēt 
lietotāju drošību; norāda, ka preces, ko 
patērētāji internetā iegādājušies no 
trešām valstīm, ir problēma muitas un 
tirgus uzraudzības iestādēm; aicina
Komisiju izpētīt šīs problēmas iespējamos 
risinājumus, vienlaikus stiprinot patērētāju 
uzticēšanos elektroniskajai komercijai.

5. atzīst, ka palielinās tādu preču
daudzums, kuras patērētāji iegādājas 
internetā, kuras ir ražotas trešās valstīs un 
kuras neatbilst Eiropas standartiem un
tādējādi apdraud patērētāju drošību un 
veselību; aicina Komisiju pastiprināt un 
standartizēt muitas pārbaudi attiecībā uz 
internetā iegādātām precēm un tirgus 
uzraudzības īstenošanā īpašu uzmanību 
pievērst tādām precēm, kas patērētājiem 
var radīt tiešu kaitējumu, piemēram, 
farmaceitiskiem produktiem un pārtikas 
produktiem; mudina Komisiju izpētīt šīs 
problēmas iespējamos risinājumus, lai 
stiprinātu patērētāju uzticēšanos 
elektroniskajai komercijai.

Or. it
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Grozījums Nr. 7
David Martin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka patērētāji arvien vairāk trešās 
valstīs ražotu preču iegādājas internetā, 
iespējams, neapzinoties, ka šīs preces var 
neatbilst Eiropas standartiem un apdraudēt 
lietotāju drošību; norāda, ka preces, ko 
patērētāji internetā iegādājušies no trešām 
valstīm, ir problēma muitas un tirgus 
uzraudzības iestādēm; aicina Komisiju 
izpētīt šīs problēmas iespējamos 
risinājumus, vienlaikus stiprinot 
patērētāju uzticēšanos elektroniskajai 
komercijai.

5. atzīst, ka patērētāji arvien vairāk trešās 
valstīs ražotu preču iegādājas internetā, 
iespējams, neapzinoties, ka šīs preces var 
neatbilst Eiropas standartiem un apdraudēt 
lietotāju drošību; norāda, ka preces, ko 
patērētāji internetā iegādājušies no trešām 
valstīm, ir problēma muitas un tirgus 
uzraudzības iestādēm; aicina Komisiju 
izpētīt šīs problēmas iespējamos 
risinājumus.

Or. en


