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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
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))

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 
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.

(1) Lai Savienībā nodrošinātu un uzlabotu 
vienotā tirgus darbību, kā arī 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 
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 
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valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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;

Or. en

Grozījums Nr. 4

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 Kopīgās 
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 
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tirgus uzraudzības kārtība.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 5

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.

Or. en

Pamatojums

Nepiteik tikai paust apņemšanos uzlabot kompetento iestāžu sadarbību — Komisijai ir 
jāieņem aktīva loma kā šīs sadarības veicinātājai un padomdevējai.
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Grozījums Nr. 6

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.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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 
mehānismi. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka šie mehānismi tiek 
atbilstoši finansēti.

Or. en
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Pamatojums

Piemērojot vienādus noteikumus ES iekšējā tirgū, tas vēl nav pietiekami, bet ir svarīgi, lai to 
piemērošana būtu konsekventa Savienībā, jo neatbilstošs ražojums, ko laiž tirgū kādā vienā 
dalībvalstī, var būt brīvi nonākt apritē visā Savienībā. Tādēļ ir jāuzlabo tirgus uzraudzības 
iestāžu sadarbības mehānismi.

Grozījums Nr. 8

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 
uzraudzības iestādēm. Tādēļ Komisijai 
savās divpusējās un daudzpusējās 
tirdzniecības sarunās būtu jāpievēršas 
jautājumam par tirgus uzraudzības 
iestāžu sadarbību un tā jāveicina; 

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, ka jautājumam par tirgus uzraudzības iestāžu sadarbību Komisija jau 
pievēršas tirdzniecības sarunās, proti, 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. 9

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, 
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personas drošību un vides kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 10

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 ražojumi, kas laisti tirgū un nokļūst 
realizācijai ES tirgū, atbilst prasībām, kas 
augstā līmenī nodrošina cilvēku veselības 
un drošības aizsardzību kopumā, veselības 
un drošības aizsardzību darba vietā, 
patērētāju tiesību, vides, sabiedriskās 
drošības interešu aizsardzību.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 11

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, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu. Komisija izvērtē 
šo pasākumu un kontroles konsekventu 
īstenošanu un efektivitāti un vajadzības 
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gadījumā sniedz tirgus uzraudzības 
iestādēm ieteikumus, lai nodrošinātu 
konsekventu un efektīvu īstenošanu visā 
Savienībā;

Or. en

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. 12

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 
mehānismiem.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vajadzīgs, tirgus uzraudzības iestādes 
savā teritorijā laikus brīdina lietotājus par 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem iestādes 
konstatējušas, ka tie rada risku. 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.

2. Tirgus uzraudzības iestādes savā 
teritorijā laikus brīdina lietotājus par 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem iestādes 
konstatējušas, ka tie rada risku. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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 
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:

11. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un attiecībā uz 
svītrojumiem atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 
uzraudzības organizēšanu un ar to 
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:

Or. en
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Grozījums Nr. 15

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 attiecībā 
uz svītrojumiem, 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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 16

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, Komisija mudina šīs 
valstis piedalīties RAPEX un, risinot 
sarunas par tirgus piekļuves noteikumu 
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punktiem, ņem vērā trešo valstu spēju 
piedalīties. Visos šādos nolīgumos ievēro 
savstarpīguma principu, un tajos iekļauj 
konfidencialitātes noteikumus, kas atbilst 
Savienībā piemērojamiem noteikumiem.

Or. en

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. 

Grozījums Nr. 17

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).

Or. en

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. 18

Regulas priekšlikums
22.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.b pants
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. 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.

Or. en

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. 20

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes var
sadarboties ar trešo valstu kompetentajām 
iestādēm nolūkā apmainīties ar informāciju 
un sniegt tehnisku atbalstu, veicināt un 
atvieglot piekļuvi Savienības informācijas 
apmaiņas sistēmām, tostarp sistēmai 

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

sistēmām, tostarp sistēmai RAPEX saskaņā 
ar 19. panta 4. punktu, un sekmēt ar 
atbilstības novērtēšanu un tirgus 
uzraudzību saistītu darbību.

Or. en

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. 21

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.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
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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.

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 
sevišķi uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

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.


