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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, jo īpaši tā 26. un 114. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) šī regula būtu jāattiecina uz 
produktiem, kas paredzēti profesionālai 
lietošanai, taču vēlāk nokļuvuši patēriņa 
tirgū un tiek pārdoti parastajiem 
patērētājiem;

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz patēriņa precēm, uz kurām 
attiecas šī regula, tās dažādo daļu
piemērošanas joma būtu skaidri jānošķir no 
nozarēm specifiskiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem. Vispārīgā 
ražojumu drošuma prasība un saistītie 
noteikumi būtu jāpiemēro visām patēriņa
precēm, savukārt saimnieciskās darbības 

(8) Attiecībā uz patēriņa precēm, uz kurām 
attiecas šī regula, tās piemērošanas joma 
būtu skaidri jānošķir no nozarēm 
specifiskiem Savienības saskaņošanas 
tiesību aktiem. Tāpēc šī regula nebūtu
jāpiemēro precēm, uz kurām attiecas
Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
piemēram, Savienības tiesību akti par 
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veicēju pienākumi nebūtu jāpiemēro tad, 
ja līdzvērtīgi pienākumi ir iekļauti
Savienības saskaņošanas tiesību aktos, 
piemēram, Savienības tiesību aktos par 
kosmētikas līdzekļiem, rotaļlietām, 
elektroierīcēm vai būvizstrādājumiem.

kosmētikas līdzekļiem, rotaļlietām, 
elektroierīcēm vai būvizstrādājumiem.

(Sk. 2., 5. un 6. panta grozījumus.)

Pamatojums

Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanas, regulu nevajadzētu piemērot saskaņotām 
precēm, jo galvenos I nodaļā minētos elementus jau aptver saskaņošanas tiesību akti. Skaidra 
tiesību aktu, kuri attiecas uz saskaņotajām un nesaskaņotajām patēriņa precēm, nošķiršana 
ekonomikas dalībniekiem atvieglotu noteikumu ievērošanu attiecībā uz ražojumiem, bet tirgus 
uzraudzības iestādēm — piemērošanas izpildi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai attiecībā uz konkrētiem 
saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem nodrošinātu šīs regulas un 
nozarēm specifisko Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu saskanību, 
noteikumiem par ražotājiem, 
pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem 
un izplatītājiem būtu jābalstās uz atsauces 
noteikumiem, kas iekļauti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par 
produktu tirdzniecības vienotu sistēmu.

(9) Lai attiecībā uz konkrētiem 
saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem nodrošinātu šīs regulas un 
nozarēm specifisko Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu saskanību, 
noteikumiem par ražotājiem, 
pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem 
un izplatītājiem būtu jābalstās uz atsauces 
noteikumiem, kas iekļauti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par 
produktu tirdzniecības vienotu sistēmu.
Tomēr saskaņotajiem tiesību aktiem 
nevajadzētu radīt nevajadzīgu 
administratīvo slogu uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šīs regulas darbības jomai nebūtu 
jāaprobežojas ar kādu patēriņa preču 
pārdošanas metodi, un tāpēc tai būtu 
jāaptver arī tālpārdošana.

(10) Šīs regulas piemērošanas jomai nebūtu 
jāaprobežojas ar kādu patēriņa preču 
pārdošanas metodi, un tāpēc tai būtu 
jāaptver arī tālpārdošana, piemēram, 
pārdošana tiešsaistē.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šī regula būtu jāpiemēro lietotiem 
ražojumiem, kas komercdarbības gaitā 
atgriežas piegādes ķēdē, izņemot tādus 
lietotus ražojumus, attiecībā uz kuriem 
patērētājs nevar pamatoti gaidīt, ka tie 
atbildīs pašreizējiem drošuma standartiem,
piemēram, senlietas.

(11) Šī regula būtu jāpiemēro lietotiem 
ražojumiem, kas komercdarbības gaitā 
atgriežas piegādes ķēdē. Tā nebūtu 
jāpiemēro lietotiem ražojumiem, attiecībā 
uz kuriem patērētājs nevar pamatoti gaidīt, 
ka tie atbildīs pašreizējiem drošuma 
standartiem, vai kuri rodas privātpersonu 
darījumu rezultātā.

Pamatojums

Tādi privātpersonu darījumi kā, piemēram, lietotu mantu izpārdošanas, būtu viennozīmīgi 
jāizņem no šīs direktīvas piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 7

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 un noformējumu, 
kā arī patērētāju kategorijas, kas varētu 
lietot ražojumus saprātīgi paredzamos 
apstākļos, ņemot vērā šo kategoriju — jo 
īpaši bērnu, vecāku cilvēku un invalīdu —
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neaizsargātību. Novērtējot riskus 
neaizsargātiem patērētājiem, pienācīgi 
jāņem vērā paredzētie izmantošanas veidi, 
ko ražotājs attiecīgi aprakstījis ražojuma 
drošuma instrukcijās, un pienākumi un 
uzraudzības vai apmācību pienākumi 
ģimenes locekļiem, pakalpojumu 
sniedzējiem vai darba devējiem.

(Sk. 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta d) grozījumu.)

Pamatojums

Neaizsargāto patērētāju koncepcija aptver plašu situāciju spektru, kurās parastie atbildības 
nosacījumi nav piemērojami. Šā iemesla dēļ, novērtējot risku, kas var rasties 
neaizsargātajiem patērētājiem, būtu jāuzskata, ka ražojums tiks izmantots saprātīgi 
paredzamos apstākļos.

Grozījums Nr. 8

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, izejvielas, 
sastāvdaļas un produkta un tā iepakojuma
noformējumu, kā arī patērētāju kategorijas, 
kas varētu lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju — jo īpaši bērnu, vecāku 
cilvēku un invalīdu — neaizsargātību.

Grozījums Nr. 9

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 

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

kas varētu lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju — jo īpaši bērnu, vecāku 
cilvēku un invalīdu — neaizsargātību.

Pamatojums

Ražojumu sastāvs (sastāvdaļas vai komponentu vielas, izejmateriāli) ir galvenais elements 
ražojuma drošuma novērtēšanā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nepieļautu drošuma prasību 
pārklāšanos un nesaderību ar citiem 
Savienības tiesību aktiem, ražojums, kas 
atbilst nozarēm specifiskiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kuru mērķis ir 
personu veselības un drošības aizsardzība, 
būtu jāuzskata par drošu saskaņā ar šo 
regulu.

(14) Lai nepieļautu drošuma prasību 
pārklāšanos un nesaderību ar citiem 
Savienības tiesību aktiem, ražojums, uz
kuru attiecas nozarēm specifiski
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kuru 
mērķis ir personu veselības un drošuma 
aizsardzība, būtu jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas.

(Sk. 5. un 6. panta grozījumus.)

Pamatojums

Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanas, regulu nevajadzētu piemērot saskaņotām 
precēm, jo galvenos I nodaļā minētos elementus jau aptver saskaņošanas tiesību akti. Skaidra 
tiesību aktu, kuri attiecas uz saskaņotajām un nesaskaņotajām patēriņa precēm, nošķiršana 
ekonomikas dalībniekiem atvieglotu noteikumu ievērošanu attiecībā uz ražojumiem, bet tirgus 
uzraudzības iestādēm — piemērošanas izpildi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai veicinātu drošu ražojumu 
laišanu tirgū, ekonomikas dalībnieki, jo 
īpaši MVU, var izpildīt šajā regulā 
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noteiktos pienākumus, izveidojot 
apvienības, ar dubultu mērķi — garantēt 
efektīvu un kvalitatīvu ražojumu drošuma
prasību ievērošanu un samazināt 
izmaksas un administratīvo un 
birokrātisko slogu atsevišķiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 12

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. 
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 

(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. Ražojumu 
identificēšana un izsekojamība ražotājam
var garantēt to, ka patērētāji un 
saimnieciskās darbības veicēji saņem 
precīzu informāciju par nedrošiem 
ražojumiem. 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. 
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.
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datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Pamatojums

Lai aizsargātu patērētāju privātumu, būtu jānodrošina, ka ražojuma izsekojamība ir pieejama 
tikai ražotājiem un tikai gadījumos, kad ražojumu nepieciešams atsaukt.

Grozījums Nr. 13

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. 
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.

(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 vai, 
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.
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(Sk. 8. un 10. panta grozījumus.)

Pamatojums

Uz importētā ražojuma norādot ārpus ES reģistrētā ražotāja vārdu un adresi, šī informācija 
kļūtu pieejama importētāja konkurentiem un biznesa klientiem, un līdz ar to viņiem pastāvētu 
iespēja nākotnē attiecīgo importētāju apiet un ražojumu saņemt tieši no šī ārpus ES reģistrētā 
ražotāja. Šis apstāklis atturētu MVU no importēšanas un būtiski izkropļotu konkurenci. Šā 
iemesla dēļ tiek izteikts priekšlikums šo informāciju iekļaut tehniskajā dokumentācijā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20 b) Efektīvi jāpastiprina un jāuzlabo 
jau esošās izsekojamības sistēmas un 
identifikācijas procedūras. Šajā saistībā ir 
nepieciešamas pārbaudes un izvērtējumi 
par esošo tehnoloģiju izmantošanu, lai 
nodrošinātu labāku darbību un mazāku 
slogu ekonomikas dalībniekiem. Viens no 
šīs regulas mērķiem ir pastāvīgi uzlabot 
ekonomikas dalībnieku un ražojumu 
izsekojamības sistēmas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šajā regulā būtu jānosaka procedūras, 
kā pieprasāmi Eiropas standarti šīs regulas 
atbalstam un kā iesniedzami formāli 
iebildumi pret tiem, un tās būtu jāsalāgo ar 
Regulu (ES) Nr. 1025/2012. Lai 
nodrošinātu vispārēju konsekvenci Eiropas 
standartizācijas jautājumos, Eiropas 
standartu pieprasījumi vai iebildumi pret 
Eiropas standartu pēc pienācīgas 
apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem 

(24) Šajā regulā būtu jānosaka procedūras, 
kā pieprasāmi Eiropas standarti šīs regulas 
atbalstam un kā iesniedzami formāli 
iebildumi pret tiem, un tās būtu jāsalāgo ar 
Regulu (ES) Nr. 1025/2012. Lai 
nodrošinātu vispārēju konsekvenci Eiropas 
standartizācijas jautājumos, Eiropas 
standartu pieprasījumi vai iebildumi pret 
Eiropas standartu pēc pienācīgas 
apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem 
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patēriņa preču drošuma jomā būtu 
jāiesniedz komitejai, kas izveidota ar 
minēto regulu.

patēriņa preču drošuma jomā un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām
būtu jāiesniedz komitejai, kas izveidota ar 
minēto regulu.

(Sk. 16. panta 1. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Nosakot jaunos Eiropas drošības standartus, Komisijai būtu jāņem vērā ieinteresēto personu 
viedoklis, lai varētu nodrošināt šo standartu atbilstīgumu, samērīgumu un efektivitāti.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanā, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz atbrīvojumu no pienākuma informēt 
tirgus uzraudzības iestādes par 
ražojumiem, kas rada risku, attiecībā uz 
datu nesēja veidu un tā novietošanu uz 
ražojuma izsekojamības sistēmas 
vajadzībām, attiecībā uz standartizācijas 
pieprasījumiem Eiropas standartizācijas 
organizācijām un attiecībā uz lēmumiem 
par formāliem iebildumiem pret Eiropas 
standartiem. Minētās pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(27) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanā, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz atbrīvojumu no pienākuma informēt 
tirgus uzraudzības iestādes par 
ražojumiem, kas rada risku, attiecībā uz 
datu nesēja veidu un tā novietošanu uz 
ražojuma izsekojamības sistēmas 
vajadzībām un attiecībā uz lēmumiem par 
formāliem iebildumiem pret Eiropas 
standartiem. Minētās pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(Sk. 16. panta 1. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Jaunie Eiropas patēriņa produktu drošības standarti, kuru pamatā ir 4. pants, būtu jāuzskata 
par pamata akta papildinājumu, pievienojot nebūtiskus elementus saskaņā ar LESD 



PE514.880v02-00 12/35 AD\1003294LV.doc

LV

290. pantu. Ņemot vērā izteikti vispārīgo 4. panta raksturu, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai vajadzētu būtu iespējai atsaukt un iebilst pret Komisijas mandātu attiecībā uz 
jaunajiem standartiem. Šā iemesla dēļ ir piemēroti pieņemt mandātu ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saprātīgi paredzamos apstākļos 
patērētāji varētu tos lietot, pat ja tie nav
paredzēti patērētājiem;

(b) saprātīgi paredzamos apstākļos 
patērētāji varētu tos lietot, pat ja, laižot 
tirgū, tie nebija viņiem paredzēti;

Pamatojums

Šis grozījums jo īpaši attiecas uz tulkojumu vācu valodā, kas ir jāpārformulē, lai precizētu, ka 
priekšlikuma 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts paredz nodrošināt, ka regulējums attiecas arī 
uz ražojumiem, attiecībā uz kuriem saprātīgi paredzamos apstākļos ir sagaidāms, ka 
patērētāji tos lietos. Nav mērķtiecīgi un saprātīgi pieņemt tiesību aktus attiecībā uz patērētāju 
neatbilstīgi izmantotiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro ražojumiem, kuri 
pirms lietošanas ir jālabo vai jāatjauno, ja 
šos ražojumus dara pieejamus tirgū kā 
tādus.

2. Šo regulu nepiemēro ražojumiem, kuri 
pirms lietošanas ir jālabo vai jāatjauno, ja 
šos ražojumus dara pieejamus tirgū kā 
tādus. Šo regulu nepiemēro darījumiem 
starp privātpersonām.

Pamatojums

Tādi privātpersonu darījumi kā, piemēram, lietotu mantu izpārdošanas, būtu viennozīmīgi 
jāizņem no šīs direktīvas piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 19
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Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas II–IV nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 
kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem.

4. Šo regulu nepiemēro ražojumiem, uz 
kuriem attiecas prasības, kas paredzētas 
cilvēka veselības un drošības aizsardzībai 
un noteiktas Savienības saskaņošanas 
tiesību aktos vai saskaņā ar tiem.

(Sk. 5. un 6. panta grozījumus.)

Pamatojums

Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanas, regulu nevajadzētu piemērot saskaņotām 
precēm, jo galvenos I nodaļā minētos elementus jau aptver saskaņošanas tiesību akti. Skaidra 
tiesību aktu, kuri attiecas uz saskaņotajām un nesaskaņotajām patēriņa precēm, nošķiršana 
ekonomikas dalībniekiem atvieglotu noteikumu ievērošanu attiecībā uz ražojumiem, bet tirgus 
uzraudzības iestādēm — piemērošanas izpildi.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz laišanu
ekspluatācijā, uzstādīšanu un apkopi, 
nerada nekādu risku vai tikai minimālus 
riskus, kuri samērojami ar ražojuma 
izmantošanu un tiek uzskatīti par 
pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz 
nodošanu ekspluatācijā, uzstādīšanu,
apkopi, apmācību un uzraudzību, nerada 
nekādu risku vai tikai minimālus riskus, 
kuri samērojami ar ražojuma izmantošanu 
un tiek uzskatīti par pieņemamiem un 
saderīgiem ar augstu līmeni personu 
veselības un drošības aizsardzībā;

Pamatojums

Novērtējot ražojuma drošību, būtu pienācīgi jāņem vērā ģimenes locekļu, pakalpojumu 
sniedzēju vai darba devēju atbildība un pienākums uzraudzīt vai apmācīt.
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz laišanu
ekspluatācijā, uzstādīšanu un apkopi, 
nerada nekādu risku vai tikai minimālus 
riskus, kuri samērojami ar ražojuma 
izmantošanu un tiek uzskatīti par 
pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

(1) „drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz 
nodošanu ekspluatācijā, uzstādīšanu, 
apkopi un likvidēšanu, nerada nekādu 
risku vai tikai minimālus riskus, kuri 
samērojami ar ražojuma izmantošanu un 
tiek uzskatīti par pieņemamiem un 
saderīgiem ar augstu līmeni personu 
veselības un drošības aizsardzībā;

Pamatojums

Jebkādai darbībai, kas patērētājam jāveic ražojuma dzīves cikla beigās, jābūt drošai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai 
juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav 
ražotājs vai importētājs un kas dara 
ražojumu pieejamu tirgū;

(7) “izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai 
juridiska pārskatatbildīga persona 
piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai 
importētājs un kas dara ražojumu pieejamu 
tirgū; tas neaptver tādus darījumus starp 
privātpersonām, kuriem nav 
uzņēmējdarbības īpašību;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
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4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Saimnieciskās darbības veicēji laiž vai 
dara pieejamus Savienības tirgū tikai 
drošus ražojumus.

Saimnieciskās darbības veicēji laiž vai dara 
pieejamus Savienības iekšējā tirgū tikai 
drošus ražojumus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pieņēmums par drošumu Pieņēmums par atbilstību vispārējām 
drošības prasībām

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz riskiem, kurus aptver 
prasības, kas paredzētas cilvēka veselības 
un drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem, – ja ražojums atbilst 
minētajām prasībām;

svītrots

(Sk. 2. un 6. panta grozījumus.)

Pamatojums

Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanas, regulu nevajadzētu piemērot saskaņotām 
precēm, jo galvenos I nodaļā minētos elementus jau aptver saskaņošanas tiesību akti. Skaidra 
tiesību aktu, kuri attiecas uz saskaņotajām un nesaskaņotajām patēriņa precēm, nošķiršana 
ekonomikas dalībniekiem atvieglotu noteikumu ievērošanu attiecībā uz ražojumiem, bet tirgus 
uzraudzības iestādēm — piemērošanas izpildi.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gadījumos, kad nav Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar 
tiem noteiktu prasību, kā minēts 
a) punktā, attiecībā uz riskiem, kurus 
aptver Eiropas standarti, – ja ražojums 
atbilst attiecīgajiem Eiropas standartiem 
vai to daļām, uz kurām publicētas atsauces 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
saskaņā ar 16. un 17. pantu;

(b) attiecībā uz riskiem, kurus aptver 
Eiropas standarti, — ja ražojums atbilst 
attiecīgajiem Eiropas standartiem vai to 
daļām, uz kurām publicētas atsauces 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
saskaņā ar 16. un 17. pantu;

(Sk. 2. un 6. panta grozījumus.)

Pamatojums

Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanas, regulu nevajadzētu piemērot saskaņotām 
precēm, jo galvenos I nodaļā minētos elementus jau aptver saskaņošanas tiesību akti. Skaidra 
tiesību aktu, kuri attiecas uz saskaņotajām un nesaskaņotajām patēriņa precēm, nošķiršana 
ekonomikas dalībniekiem atvieglotu noteikumu ievērošanu attiecībā uz ražojumiem, bet tirgus 
uzraudzības iestādēm — piemērošanas izpildi.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) gadījumos, kad nav Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar 
tiem noteiktu prasību, kā minēts a) punktā,
un nav Eiropas standartu, kā minēts 
b) punktā, attiecībā uz riskiem, kurus 
aptver veselības un drošības prasības, kas 
noteiktas tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā 
ražojums ir darīts pieejams tirgū, – ja 
ražojums atbilst šādām valsts prasībām.

(c) gadījumos, kad nav Eiropas standartos
vai saskaņā ar tiem noteiktu prasību, kā 
minēts b) punktā, attiecībā uz riskiem, 
kurus aptver veselības un drošības 
prasības, kas noteiktas tās dalībvalsts 
tiesību aktos, kurā ražojums ir darīts 
pieejams tirgū, — ja ražojums atbilst 
šādām valsts prasībām.

(Sk. 2. un 6. panta grozījumus.)
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Pamatojums

Lai izvairītos no pārklāšanās un dublēšanas, regulu nevajadzētu piemērot saskaņotām 
precēm, jo galvenos I nodaļā minētos elementus jau aptver saskaņošanas tiesību akti. Skaidra 
tiesību aktu, kuri attiecas uz saskaņotajām un nesaskaņotajām patēriņa precēm, nošķiršana 
ekonomikas dalībniekiem atvieglotu noteikumu ievērošanu attiecībā uz ražojumiem, bet tirgus 
uzraudzības iestādēm — piemērošanas izpildi.

Grozījums Nr. 28

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, iepakojumu, montāžas instrukcijas 
un, attiecīgā gadījumā, uzstādīšanas,
apkopes un likvidēšanas instrukcijas;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 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, iepakojumu, montāžas un
demontāžas instrukcijas un attiecīgā 
gadījumā uzstādīšanas un apkopes 
instrukcijas;

Pamatojums

Ražojumiem vajadzētu būt drošiem arī to likvidēšanas laikā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus;

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus, kas varētu 
izmantot ražojumu saprātīgi paredzamos 
apstākļos;

(Sk. 13. apsvēruma un 16. panta 2.a punkta (jauns) grozījumus.)

Pamatojums

Neaizsargāto patērētāju koncepcija aptver plašu situāciju spektru, kurās parastie atbildības 
nosacījumi nav piemērojami. Tāpēc risks neaizsargātiem patērētājiem būtu jāvērtē atbilstoši 
tam, kāda ir iespējamība viņiem izmantot ražojumu saprātīgi paredzamos apstākļos. Šis 
grozījums ir iekļauts arī ierosinātajā 16. panta 2.a punkta (jauns) grozījumā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jaunākos atklājumus un tehnoloģijas; svītrots

(Sk. 6. panta 1. punkta, 6. panta 1.a punkta (jauns) un 6. panta 2. punkta grozījumus.)

Pamatojums

Pārcelts uz saraksta beigām. Kaut gan ir svarīgi ņemt vērā jaunākos sasniegumus un 
tehnoloģijas, tas nav galvenais aspekts, kas būtu jāizskata. Augstāks jaunāko sasniegumu 
līmenis parasti nodrošina augstāku drošības pakāpi. Tomēr tādu ražojumu pieejamība, kas 
rada mazāku apdraudējumu, nav pietiekams iemesls, lai ražojumu uzskatītu par nedrošu. Šis 
grozījums ir iekļauts arī grozījumā, ar ko ierosina 6. panta 1.a punktu (jauns).

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pamatotas patērētāju vēlmes attiecībā 
uz drošumu.

svītrots
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(Sk. grozījumu, ar ko ierosina 6. panta 1.a punktu (jauns).)

Pamatojums

Šis kritērijs šķiet patvaļīgs un rada tiesisko nenoteiktību uzņēmējiem, jo viņiem ir jānosaka, 
kas ir „pamatotas patērētāju vēlmes” katram ražojumam, un nav pārliecības par to, vai 
tirgus uzraudzības iestādes varētu interpretēt šo jēdzienu atšķirīgi. Šis grozījums ir iekļauts 
arī grozījumā, ar ko ierosina 6. panta 1.a punktu (jauns).

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) jaunākie sasniegumi un tehnoloģijas

(Sk. grozījumu, ar ko ierosina 6. panta 1.a punktu (jauns).)

Pamatojums

Pārcelts uz saraksta beigām. Kaut gan ir svarīgi ņemt vērā jaunākos sasniegumus un 
tehnoloģijas, tas nav galvenais aspekts, kas būtu jāizskata. Augstāks jaunāko sasniegumu 
līmenis parasti nodrošina augstāku drošības pakāpi. Tomēr ražojumu var uzskatīt par drošu 
arī tad, ja tirgū ir pieejami citi ražojumi, kuriem ir pat augstāki drošības standarti. Šis 
grozījums ir iekļauts arī grozījumā, ar ko ierosina 6. panta 1.a punktu (jauns).

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laižot savus ražojumus tirgū, ražotāji 
nodrošina, lai tie būtu konstruēti un 
saražoti saskaņā ar 4. pantā noteikto 
vispārīga drošuma prasību.

1. Laižot savus ražojumus tirgū, arī 
tālpārdošanas gadījumā, ražotāji 
nodrošina, lai tie būtu konstruēti un 
saražoti saskaņā ar 4. pantā noteikto 
vispārīga drošuma prasību.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
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8. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto ražotāja 
preču zīmi un adresi, pēc kuras ar 
ražotāju iespējams sazināties, kamēr viņš 
ražojumu nav laidis tirgū.

Pamatojums

Uz importētā ražojuma norādot ārpus ES reģistrētā ražotāja vārdu un adresi, šī informācija 
kļūtu pieejama importētāja konkurentiem un biznesa klientiem, un līdz ar to viņiem pastāvētu 
iespēja nākotnē attiecīgo importētāju apiet un ražojumu saņemt tieši no šī ārpus ES reģistrētā 
ražotāja. Šis apstāklis atturētu MVU no importēšanas un būtiski izkropļotu konkurenci. Šā 
iemesla dēļ tiek izteikts priekšlikums šo informāciju iekļaut tehniskajā dokumentācijā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

7. Ja ražotāji ražojumu laiž tirgū, viņi uz 
ražojuma norāda savu nosaukumu, 
reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto 
preču zīmi un adresi, kurā ar tiem var 
sazināties saistībā ar attiecīgo ražojumu, 
vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz 
iepakojuma vai ražojumam pievienotā 
dokumentā, vai tīmekļa vietnē, kas skaidri 
norādīta uz ražojuma, tā iepakojuma vai 
ražojumam pievienotā dokumentā. 
Norādītā adrese ir vienīgais kontaktpunkts,
ko var izmantot saziņai ar ražotāju.

(Sk. 10. panta 3. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Jo īpaši attiecībā uz maza izmēra ražojumiem (piem., zeķēm) un ražojumiem, kurus var 
pārdot atsevišķi un pa vienam (piem., golfa bumbiņām) ierosinātais pienākums radīs augstas 
papildu izmaksas, jo šī informācija būs jānorāda atsevišķā dokumentā. Norāde par tīmekļa 
vietni, kurā būtu pieejama papildu informācija, izmaksu ziņā būtu efektīvāka un videi 
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draudzīgāka.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumus, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumus, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas. Drošības 
informācija dod iespēju patērētājiem 
novērtēt ražojumam raksturīgos riskus, 
kas var rasties parastā vai saprātīgi 
paredzamā tā lietošanas laikposmā, ja 
šādi riski nav skaidri redzami uzreiz bez 
atbilstošiem brīdinājumiem;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumus, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā 
vai vizuālā formātā, 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.

Pamatojums

Dažos gadījumos tulkojumu visās ES valodās var efektīvi aizvietot ar instrukcijām komiksu 



PE514.880v02-00 22/35 AD\1003294LV.doc

LV

vai piktogrammu veidā. Šie inovatīvie risinājumi, kas tiek izmantoti atsevišķu ražojumu 
instrukcijās, ir laba un atraktīva tehniskās vārdnīcas alternatīva.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai konkrētā gadījumā
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, ražotāji tūlīt par to 
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.

(Sk. 10. panta 7. punkta un 11. panta 5. punkta grozījumus.)

Pamatojums

Vārds „attiecīgi” rada juridisko nenoteiktību, jo varētu saprast, ka šeit domāts kāds papildu 
nosacījums koriģējošo pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
8. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9 a. Brīdinājumi, kas ietekmē lēmumu 
iegādāties ražojumu, piemēram, tādi, kas 
nosaka lietotāju minimālo un maksimālo 
vecumu vai svaru, un citi būtiski 
brīdinājumi, atrodas uz patērētājam 
domātā iepakojuma vai ir citādi skaidri 
redzami patērētājam pirms pirkuma 
iegādes, tostarp gadījumos, kad pirkums 
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tiek veikts tiešsaistē.

Pamatojums

Jāpastiprina patērētājiem domātā informācija, jo īpaši attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē, kad 
patērētājiem ir grūti pārbaudīt konkrētu informāciju par ražojumu un informāciju uz tā 
iepakojuma.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
ražojumam pievienotā dokumentā. 
Importētāji gādā par to, lai informāciju uz 
ražotāja etiķetes neaizsegtu nekāda papildu 
etiķete.

3. Importētāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā, vai tīmekļa vietnē, 
kas skaidri norādīta uz ražojuma, tā 
iepakojuma vai ražojumam pievienotā 
dokumentā. Importētāji gādā par to, lai 
informāciju uz ražotāja etiķetes neaizsegtu 
nekāda papildu etiķete.

(Sk. 8. panta 7. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Jo īpaši attiecībā uz maza izmēra ražojumiem (piem., zeķēm) un ražojumiem, kurus var 
pārdot atsevišķi un pa vienam (piem., golfa bumbiņām) ierosinātais pienākums radīs augstas 
papildu izmaksas, jo šī informācija būs jānorāda atsevišķā dokumentā. Norāde par tīmekļa 
vietni, kurā būtu pieejama papildu informācija, izmaksu ziņā būtu efektīvāka un videi 
draudzīgāka.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa
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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 ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā 
vai vizuālā formātā, 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.

Pamatojums

Dažos gadījumos tulkojumu visās ES valodās var efektīvi aizvietot ar instrukcijām komiksu 
vai piktogrammu veidā. Šie inovatīvie risinājumi, kas tiek izmantoti atsevišķu ražojumu 
instrukcijās, ir laba un atraktīva tehniskās vārdnīcas alternatīva.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

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 koriģējošos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai konkrētā 
gadījumā 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.

(Sk. 8. panta 9. punkta un 11. panta 5. punkta grozījumus.)

Pamatojums

Vārds „attiecīgi” rada juridisko nenoteiktību, jo varētu saprast, ka šeit domāts kāds papildu 



AD\1003294LV.doc 25/35 PE514.880v02-00

LV

nosacījums koriģējošo pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji attiecīgi verificē, vai 
ražojums ir marķēts atbilstīgi noteiktajam
8. panta 6. un 7. punktā un 10. panta 
3. punktā un vai tam ir pievienota 8. panta 
8. punktā un 10. panta 4. punktā norādītā 
informācija.

Pamatojums

Šis pārfrāzējums novērš dažādas pienākumu interpretācijas risku, jo pretējā gadījumā 
izplatītājiem būtu jānovērtē (piem., ražojumu testējot), vai ražotāja/importētāja sniegtā 
informācija ir atbilstīga. Izplatītājs ir atbildīgs tikai par pārbaudēm attiecībā uz to, vai ir 
sniegta visa attiecīgā un regulā noteiktā informācija.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

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 

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 konkrētā gadījumā 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, 
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informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

(Sk. 8. panta 9. punkta un 10. panta 7. punkta grozījumus.)

Pamatojums

Vārds „attiecīgi” rada juridisko nenoteiktību, jo varētu saprast, ka šeit domāts kāds papildu 
nosacījums koriģējošo pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Izplatītāji tirgū dara pieejamus tikai 
tādus ražojumus, kuriem ir pievienotas 
drošības instrukcijas un informācija visās 
oficiālajās tās valsts valodās, kurā tie šo 
ražojumu laiž, atbilstīgi attiecīgās 
dalībvalsts noteikumiem.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

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 visi šie
nosacījumi:

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek pilnībā kontrolēts un 
vairs nevar apdraudēt personu veselību un 
drošību;

(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek efektīvi kontrolēts, lai 
novērstu ikvienu apdraudējumu personu 
veselībai un drošībai;

Pamatojums

Pilnīga riska kontrole praktiski ir neiespējama. Līdz ar to frāzējumu vajadzētu pārskatīt, lai 
ekonomikas dalībniekiem radītu tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ražojuma radītā riska cēlonis ir tāds, 
ka zināšanas par to iestādēm vai 
sabiedrībai nesniedz lietderīgu 
informāciju.

svītrots

Pamatojums

Pirmkārt, riska cēlonis var būt nezināms. Otrkārt, tad, ja riska cēlonis ir zināms, ekonomikas 
dalībniekiem varētu būt grūti noteikt, vai par to ir jāinformē sabiedrība. Šāds obligātais 
nosacījums radītu tiesisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3 a) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, lai 
noteiktu izņēmumus šā regulējuma 8., 10., 
11. un 14. pantā minētajās prasībās 
attiecībā uz lietoto preču izplatītājiem, 
pamatojoties uz nelielo riska līmeni vai uz 
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apstākli, ka šiem maza mēroga 
dalībniekiem rastos pārmērīgs 
apgrūtinājums.

Pamatojums

Nelieli lietotu preču veikali būtu jāatbrīvo no atsevišķu izplatītājiem izvirzītu prasību izpildes, 
jo apgrūtinājums to ekonomiskajai darbībai būtu pārāk liels vai arī atsevišķas prasības 
netiktu izpildītas. Komisijai būtu jānovērtē kritēriji (apgrozījums, lielums, apjoms, ražojumu 
veidi), saskaņā ar kuriem izņēmumi tiktu veikti, un šie izņēmumi būtu jāierosina deleģētajā 
aktā.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2 a) Ekonomikas dalībniekiem norādot 
pirmajā daļā minēto informāciju, tirgus 
uzraudzības iestādes to uzskata par 
konfidenciālu.

Pamatojums

Daudzi izplatītāji un vairumtirgotāji informāciju par to, no kā viņi saņem ražojumus un kam 
tos piegādā, uzskata par uzņēmuma noslēpumu. Līdz ar to ir nepieciešams sargāt to 
piegādātāju identitāti. Ekonomikas dalībnieku sniegtā informācija būtu jāizmanto tikai tirgus 
uzraudzības iestādēm un būtu jānodrošina, ka nepastāv iespēja komerciāli sensitīvo 
informāciju publiskot vai atdot konkurentiem.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražojumu izsekojamība Tādu ražojumu izsekojamība, kuri varētu 
radīt nopietnu risku
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Pamatojums

Izsekojamības sistēmai ir jāaptver tikai konkrēti ražojumi un to kategorijas, kas varētu radīt 
nopietnu risku.

Grozījums Nr. 53

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 konkrētiem ražojumiem, 
ražojumu kategorijām vai grupām, kuri 
specifisku raksturlielumu vai īpašu 
izplatīšanas vai izmantošanas apstākļu dēļ 
var radīt nopietnu risku personu veselībai 
un drošībai, un vajadzības gadījumā pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām Komisija var 
prasīt saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.

Pamatojums

Pirms jaunu izsekojamības prasību ierosināšanas Komisijai būtu jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, uzņēmēju un patērētāju organizācijām, lai gūtu to 
pieredzi un ņemtu vērā šo prasību praktiskās sekas.

Grozījums Nr. 54

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 

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 
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minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.

minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu ražotājiem vai pievienoties šādai 
sistēmai.

Pamatojums

Lai aizsargātu patērētāju privātumu, būtu jānodrošina, ka ražojuma izsekojamība ir pieejama 
tikai ražotājiem un tikai gadījumos, kad ražojumu nepieciešams atsaukt.

Grozījums Nr. 55

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 ražojumus
un to piegādes ķēdē iesaistītos 
saimnieciskās darbības veicējus, kā arī no 
atbilstīgiem līdzekļiem uz ražojuma, tā 
iepakojuma vai tam pievienotajos 
dokumentos, lai nodrošinātu piekļuvi 
minētajiem datiem.

Pamatojums

RFID tehnoloģijas vai datu nesēji uz produkta nav vienīgais līdzeklis, kas nodrošina 
nepieciešamo datu pieejamību attiecībā uz ražojuma drošumu. Pastāv citas, cenu ziņā 
izdevīgākas alternatīvas, piemēram, individuālie ražojuma kodi, kurus var sasaistīt ar 
informāciju interneta vietnē, kuru pārrauga ekonomikas dalībnieks. Šajā direktīvā būtu 
jāparedz nevis konkrēti tehnoloģiskie risinājumi, bet gan jāļauj uzņēmējiem izvēlēties — ar 
nosacījumu, ka tiek ievērotas drošības prasības.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kuros norāda datus, ko saimnieciskās (b) kuros norāda ražojuma drošuma 
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darbības veicēji vāc un glabā, izmantojot 
2. punktā minēto izsekojamības sistēmu.

nodrošināšanai nepieciešamos datus, ko 
saimnieciskās darbības veicēji vāc un 
glabā, izmantojot 2. punktā minēto 
izsekojamības sistēmu.

Pamatojums

Lai aizsargātu patērētāju privātumu, būtu jānodrošina, ka dati tiek vākti un glabāti tikai 
nolūkā garantēt ražojuma drošumu.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija var pieprasīt vienai vai vairākām 
Eiropas standartizācijas organizācijām 
izstrādāt vai norādīt Eiropas standartu ar 
mērķi nodrošināt to, ka šādam standartam 
vai tā daļām atbilstoši ražojumi atbilst 
4. pantā noteiktajai vispārīga drošuma 
prasībai. Komisija nosaka prasības 
attiecībā uz pieprasītā Eiropas standarta 
saturu un tā pieņemšanas termiņu.

Komisija var pieprasīt vienai vai vairākām 
Eiropas standartizācijas organizācijām 
izstrādāt vai norādīt Eiropas standartu ar 
mērķi nodrošināt to, ka šādam standartam 
vai tā daļām atbilstoši ražojumi atbilst 
4. pantā noteiktajai vispārīga drošuma 
prasībai. Vajadzības gadījumā ņemot vērā 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus, 
Komisija nosaka prasības attiecībā uz 
pieprasītā Eiropas standarta saturu un tā 
pieņemšanas termiņu.

(Sk. 24. apsvēruma grozījumu.)

Pamatojums

Nosakot jaunos Eiropas drošības standartus, Komisijai būtu jāņem vērā ieinteresēto personu 
viedoklis, lai varētu nodrošināt šo standartu atbilstīgumu, samērīgumu un efektivitāti.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pirmajā daļā minēto pieprasījumu Pirmajā daļā minēto pieprasījumu Komisija 
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Komisija pieņem ar īstenošanas lēmumu.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

pieņem ar deleģēto aktu saskaņā ar 
20. pantu.

(Sk. 27. apsvēruma grozījumu.)

Pamatojums

Jaunie Eiropas patēriņa produktu drošības standarti, kuru pamatā ir 4. pants, būtu jāuzskata 
par pamata akta papildinājumu, pievienojot nebūtiskus elementus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Ņemot vērā izteikti vispārīgo 4. panta raksturu, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai vajadzētu būtu iespējai atsaukt un iebilst pret Komisijas mandātu attiecībā uz 
jaunajiem standartiem. Šā iemesla dēļ ir piemēroti pieņemt mandātu ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Sankcijas
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.
2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš ir 
pieļāvis līdzīgu pārkāpumu, un tās var 
ietvert kriminālsodus par smagiem 
pārkāpumiem.

(Sk. Regulas 2013/0048 (COD) 31. pantu)
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Pamatojums

Sankcijas par ražojumu drošības noteikumu pārkāpšanu vajadzētu piemērot attiecībā uz 
visiem ražojumiem (saskaņotajiem un nesaskaņotajiem, patēriņa un profesionālajiem), un tās 
būtu jāpiemēro arī visos neatbilstības gadījumos, piemēram, konstatējot vides standartu 
pārkāpumus. Tāpēc noteikumi par sankcijām ir jānosaka vienīgi tirgus uzraudzības regulā.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 3. punktā un 
15. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[ierakstīt datumu – dienu, kad stājas spēkā 
šī regula].

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 3. punktā un 
15. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no 
[ierakstīt datumu — dienu, kad stājas spēkā 
šī regula]. Komisija sagatavo ziņojumu 
par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu, Komisija novērtē 
šīs regulas piemērošanu un nosūta 
novērtējuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā 
novērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, 
jo īpaši tie, ar kuriem saskaņā jāveicina 
patērētāju aizsardzība pret nedrošiem 
ražojumiem, ņemot vērā regulas ietekmi uz 
uzņēmējdarbību un jo īpaši uz maziem un 

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu, un ik pēc pieciem 
gadiem pēc pirmā ziņojuma Komisija 
novērtē šīs regulas piemērošanu un nosūta 
novērtējuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā 
novērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi, 
jo īpaši tie, saskaņā ar kuriem jāveicina 
patērētāju aizsardzība pret nedrošiem 
ražojumiem šīs regulas 4. panta nozīmē, 
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vidējiem uzņēmumiem. ņemot vērā regulas ietekmi uz 
uzņēmējdarbību un jo īpaši uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šajā ziņojumā 
novērtē arī Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
ietekmi un ieguldījumu šīs regulas 
darbības jomā.
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