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ĪSS PAMATOJUMS

Drošu, legālu un neviltotu patēriņa preču brīva aprite ir viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem, vienotā tirgus darbības būtisks pīlārs, kas spēj atjaunot to patērētāju 
uzticību, kuriem Eiropas tiesiskā vakuuma dēļ pašlaik nav tiesību zināt iegādāto preču 
izcelsmi.

Šī priekšlikuma mērķis ir precizēt tiesisko regulējumu, ko piemēro nepārtikas patēriņa 
precēm, ņemot vērā to saimnieciskās darbības veicēju un valsts iestāžu kompetenci, kuriem ir 
nepieciešama noteikumu un kontroles, kā arī spēkā esošo standartu interpretācijas un 
piemērošanas saskaņošana. Regulējuma trūkums rada nopietnus šķēršļus tirgus uzraudzības 
efektivitātei un tā rezultātā — lielākas izmaksas Eiropas uzņēmumiem.

Regulas teksts ir vērienīgs un satur virkni pienākumu ražotājiem, importētājiem un 
izplatītājiem, lai nodrošinātu, ka patērētāji uz ražojumiem vienmēr var redzēt vajadzīgo 
informāciju, kaut arī ir vairāki jautājumi par šo pienākumu piemērošanu.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka regulas priekšlikums skaidri iezīmē piemērošanas 
jomu, kas aptver nepārtikas patēriņa preces, kuru drošības prasības piemēro horizontāli. Viņa 
uzskata, ka ir būtiski noteikt pienākumu nodrošināt ražojumu izsekojamību, lai novērstu vai 
ierobežotu nelikumīgas un negodīgas tirdzniecības praksi, — pienākumu, kas ir daļa no 
kontroles visā piegādes ķēdē un kas jau ir ieviests daudzos Eiropas uzņēmumos, reaģējot uz 
tirgus vajadzībām.

Obligāta norāde par ražojuma izcelsmi pastiprina un izceļ izsekojamības pamatprasības, 
atvieglojot uzraudzības iestāžu uzdevumu noskaidrot ražošanas vietu, un veicina kontaktu 
nodibināšanu ar izcelsmes valsts iestādēm saistībā ar divpusējo vai daudzpusējo sadarbību 
drošuma jomā. Informācija par valstīm, kur prece ir ražota, nav patērētāju izvēli maldinoša, 
bet drīzāk būtisks elements, lai saprastu ražojuma ilgtspēju attiecībā uz sociālajiem, vides, 
ražošanas, kā arī kvalitātes un drošuma standartiem. Izvēles brīvība ir tad, kad patērētājs var 
iepazīties ar visiem noderīgajiem parametriem apzināta pirkuma veikšanai. Tas pats jau notiek 
daudzās valstīs, kas ir mūsu tirdzniecības partneri un konkurenti, kur vēl stingrāki izcelsmes 
noteikumi tiek piemēroti jau kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem un ir obligāti visām precēm, 
arī tām, kas ražotas Eiropā un importētas šajās valstīs. Šādas valstis ir, piemēram, Amerikas 
Savienotās Valstis, Meksika, Kanāda, Japāna un citas. 
Informācija ir drošība, un informācijas drošība ir svarīga gan patērētāju veselībai, gan Eiropas 
rūpniecības attīstībai.

Atzinuma sagatavotājai tomēr ir šaubas par regulas tekstā minētā riska raksturu — nav 
skaidrs, vai izsekojamības prasībām ir jāattiecas vienādi uz visiem nesaskaņotajiem 
ražojumiem vai, lai nodrošinātu samērīgumu, regula nebūtu jāattiecina uz ražojumiem, kuru 
riska līmenis ir ļoti zems vai uz kuriem jau attiecas citas direktīvas un regulas. 
Tiesību aktu vienkāršošanas kontekstā būtu lietderīgi paplašināt šīs regulas darbības jomu uz 
visiem nesaskaņotajiem ražojumiem, kā vienīgo izņēmumu saglabājot pārtikas rūpniecību.

Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka vēl jāprecizē un jāizstrādā noteikumi, jādefinē sankciju 
bardzība un termiņi, kuros dalībvalstis īsteno tiesības piemērot sankcijas par regulas 
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pārkāpumiem. Tāpēc ir jānosaka kopējas minimālās un maksimālās sankcijas un to 
piemērošanas termiņi, lai neatkarīgi no darbības dalībvalsts nodrošinātu vienādu attieksmi 
pret saimnieciskās darbības veicējiem, kuri neievēro drošuma noteikumus, un jāpārskata 
samērīguma princips, balstot to uz nosacījumu, ka sankcijām jābūt samērīgām ar pārdoto 
preču daudzumu Eiropas teritorijā un to monetāro vērtību.

Savienības teritorijā, kuras robežas ir atvērtas, nevar būt pārāk atšķirīgi noteikumi, lai sodītu 
to pašu nodarījumu tirdzniecības nozarē, kura ir gandrīz ekskluzīvā Savienības kompetencē.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 

(20) Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija, izcelsmes norāde 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 
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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.

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

Pamatojums

Ražojumu izcelsmes identificēšana ir viena no prasībām, kas palīdz nodrošināt izsekojamību, 
lai patērētājiem un valsts kompetentajām iestādēm sniegtu informāciju, ja attiecīgais 
ražojums neatbilst drošuma standartiem, uz kuriem pamatojas šī regula.

Grozījums Nr. 2

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, lai patērētāji varētu 
ražojumus saistīt ar izcelsmes valsts 
sociālajiem, vides un drošuma 
standartiem un lai viņus aizsargātu pret 
viltotām vai nelegālām precēm. 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 un cīņā pret viltojumiem, kā 
jau notiek daudzās valstīs, kuras ir gan 
mūsu tirdzniecības partneri, gan 
konkurenti un kurās jau kopš pagājušā 
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gadsimta 20. gadiem tiek piemēroti vēl 
stingrāki izcelsmes noteikumi, kas ir 
obligāti visu preču importam, arī to, kuras 
ražotas Eiropā. Dažas šādas valstis ir, 
piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, 
Meksika, Kanāda un Japāna.

Or. it

Pamatojums

Izcelsmes norāde ir viena no ražojumu drošuma pamatprasībām ne tikai valsts 
kompetentajām iestādēm gadījumā, kad tās vēlas noskaidrot vietu, kur prece ir ražota, bet arī 
patērētāju drošībai, jo tie būs informēti un jutīsies aizsargāti, kad varēs apzināti izvēlēties, ko 
iegādāties.

Grozījums Nr. 3

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. Šīm sankcijām jābūt
efektīvām, pēc iespējas saskaņotām, 
samērīgām ar preču daudzumu, vērtību un 
laiku, kādu tās ir bijušas pieejamas tirgū, 
un preventīvām.

Or. it

Pamatojums

Bez sankciju saskaņošanas dažādās dalībvalstīs vai vismaz atbilstības nodrošināšanas 
Eiropas līmenī noteiktam minimumam un maksimumam problēma netiks atrisināta, bet drīzāk 
tiks veicināts imports un izplatīšana valstīs, kurās sankciju apmērs ir mazāks nekā citās.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) „darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai bez 
maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
Savienības un tiešsaistes tirgū;

Or. it

Pamatojums

Ja tirgū laists ražojums tiek nogādāts tieši uz patērētāju mājām, ir jāmin tiešsaistes tirgus, 
kurā trūkst kontroles. Īpaši tad, ja ražojumu izmēri ir nelieli.

Grozījums Nr. 5

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 ražojuma ir norādīta ražojuma izcelsmes 
valsts vai – ja ražojuma izmēra vai īpašību 
dēļ tas nav iespējams un ražojums 
galapatērētājam vai galalietotājam tiek 
nogādāts parastajā iepakojumā – to var 
norādīt uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

Or. it

Pamatojums

Ir jāaizsargā patērētājs, izcelsmes norādi izvietojot uz iepakojuma, ja uz paša ražojuma tas 
nav iespējams.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Norādi par ražojuma izcelsmes valsti 
veido vārds „Ražots” un izcelsmes valsts 
nosaukums lokatīvā. Norāde var būt 
jebkurā Eiropas Savienības dalībvalsts 
valsts valodā, kas ir viegli saprotama 
galapatērētājiem vai galalietotājiem tajā 
dalībvalstī, kurā preces ir tirgojamas. 
Norādi drīkst izteikt vienīgi ar latīņu 
alfabēta burtiem ražojumiem, ko tirgo 
valstīs, kurās rakstu valodā izmanto latīņu 
alfabētu, bet attiecībā uz valstīm, kurās 
izmanto citus alfabētus, norādei jābūt arī 
ar latīņu burtiem.

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams iekļaut izcelsmes norādes piemērošanas noteikumus un dot iespēju 
piegādātājiem izvēlēties patērētājiem piemērotu un saprotamu valodu.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Izcelsmes valsts norāde ir skaidri 
salasāma un rakstu zīmes nav izdzēšamas, 
tā ir normālos lietošanas apstākļos 
redzama, izteikti nošķirta no pārējās 
informācijas un noformēta tā, lai nerastos 
pārpratumi un nevarētu rasties kļūdains 
priekšstats par ražojuma izcelsmi.

Or. it
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Pamatojums

Ir būtiski kā informēšanas un patērētāju drošības pasākumu nodrošināt autentiskumu un 
izslēgt manipulāciju iespējas ar izcelsmes norādi.

Grozījums Nr. 8

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 pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai, ka ražotājs ir ievērojis 
8. pantā izklāstītās prasības un ka 
ražojumam pievienotā tehniskā 
dokumentācija apliecina ražojuma 
atbilstību attiecībā uz iespējamiem 
riskiem.

Or. it

Pamatojums

Importētāji ir galvenie atbildīgie par ražojumu laišanu Savienības tirgū. Tādēļ ir svarīgi ne 
tikai nodrošināt to, lai ražojums atbilstu regulā minētajiem drošuma standartiem, bet arī 
sniegt atbilstošu tehnisko dokumentāciju, kurā ņem vērā riska novērtējumu, kas veikts jau 
izcelsmes valstī vai ko veicis pats ražotājs.

Grozījums Nr. 9

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 

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, pamatojoties uz 
Komisijas ierosināto kopējo minimālo 
sankciju līmeni, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis
paziņo šos noteikumus Komisijai triju 
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šo regulu] un nekavējoties paziņo tai par 
visiem to turpmākiem grozījumiem.

mēnešu laikā pēc dienas, kad sāk piemērot 
šo regulu, un nekavējoties paziņo tai par 
visiem to turpmākiem grozījumiem. 
Paredzētās sankcijas var būt samērīgas ar 
tirgū laisto ražojumu vērtību un 
daudzumu.

Or. it

Pamatojums

Komisijai ir jānodrošina vismaz minimāls dažādu dalībvalstu sankciju sistēmu saskaņošanas 
līmenis, lai atšķirības neradītu pamatu tam, ka trešo valstu eksportētāji, izplatītāji un ražotāji 
dod priekšroku konkrētām ievešanas vietām Savienībā.


