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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
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 saskaņotiem tiesību aktiem
nevajadzētu uzlikt nevajadzīgu 
administratīvo slogu uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

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 darbības jomai nebūtu 
jāaprobežojas ar kādu patēriņa preču 
pārdošanas metodi, un tāpēc tai būtu 
jāaptver arī tālpārdošana, piemēram, 
elektroniskā pārdošana tiešsaistē.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

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, sastāvu un 
noformējumu, kā arī patērētāju kategorijas, 
kas varētu lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju – jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku 
un invalīdu – neaizsargātību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Šajā regulā būtu jāņem vērā 
ražojumi, kurus bērni varētu uzskatīt par 
pievilcīgiem tā iemesla pēc, ka to dizains 
jebkādā veidā atgādina citu priekšmetu, 
kas parasti tiek atzīts par bērniem 
pievilcīgu vai ir paredzēts izmantošanai 
bērniem. Jo īpaši ražojumu, kurus bērni 
varētu uzskatīt par pievilcīgiem, jēdziens 
jāņem vērā, novērtējot ražojuma 
drošumu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai bez sarežģījumiem ieviestu 
izcelsmes norādi un uzlabotu ražojumu 
izsekojamību, Komisijai būtu jānovērtē, 
kā veicināt konkrētu izsekojamības un 
uzraudzības tehnoloģiju un ražojumu 
autentiskuma tehnoloģiju piemērošanu 
ražojumiem. Novērtētajām tehnoloģijām 
būtu cita starpā jānodrošina patēriņa 
preču drošums un jāuzlabo uzraudzības 
mehānismi, un jānovērš nevajadzīga 
administratīvā sloga uzlikšana 
ekonomikas dalībniekiem, lai nepieļautu 
izmaksu pārnešanu uz patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Efektīvi jāpastiprina un jāuzlabo 
jau esošās izsekojamības sistēmas un 
identifikācijas procedūras. Šajā saistībā ir 
nepieciešami novērtējumi 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.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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. Turklāt modernu iegādes 
un materiālu apstrādes komerciālo 
procesu dēļ nepieciešama ražojuma 
sastāvā esošo materiālu izcelsmes valsts 
norāde, lai garantētu patērētājam droša 
ražojuma iegādi. Šāda informācija var 
atvieglot tirgus uzraudzības iestāžu 
uzdevumu izsekot ražojumu līdz tā 
faktiskajai ražošanas vietai un dot iespēju 
sazināties ar izcelsmes valstu iestādēm, 
veicot piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

Or. it
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Pamatojums

Kā noteikts 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, viens no pamatelementiem ražojuma drošuma 
novērtēšanā ir tā saturs jeb materiāli, no kā tas pilnībā vai daļēji sastāv. Ražojuma sastāvā 
esošo materiālu izcelsmes skaidras un patiesas norādīšanas pienākuma ieviešana cita starpā 
palīdzētu aizsargāt Savienības dalībvalstu MVU amatniecības un rūpniecības izcilību.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Eiropas Savienība jau ir noslēgusi 
vai gatavojas noslēgt divpusējus 
nolīgumus ar valstīm, kurās ir spēkā 
izcelsmes norādīšanas pienākums, un 
attiecīgi pienākums norādīt ražojuma 
izcelsmi veicina pareizu un līdzsvarotu 
tirgus darbību un konkurenci starp 
valstīm, novēršot nevienlīdzīgu pieeju, kas 
ir šķērslis tirdzniecībai.

Or. it

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ar ražojuma izcelsmes norādi 
patērētājiem būs vieglāka piekļuve 
informācijai par ražojumu ķēdi, kurai 
pieder attiecīgais ražojums, tādējādi 
palielinot patērētāju zināšanas kopumā. 
Jo īpaši, norādot atbildīgā ražotāja 
nosaukumu saskaņā ar ekonomikas 
dalībnieku pienākumiem, pastāv risks, ka 
patērētāji tiks maldināti, jo norāde par 
atbildīgo ražotāju ne vienmēr atbilst 
ražošanas vietai. Tādējādi izcelsmes 
norāde būs vienīgais instruments 
patērētājiem, lai noskaidrotu ražošanas 
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valsti.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Izcelsmes norādei būtu arī jāpalīdz 
patērētājiem nopirkt drošus ražojumus, 
kas atbilst augstas kvalitātes standartiem 
attiecībā uz strādnieku veselību un 
drošību un vides aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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 laišanu 
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;

Or. en

Pamatojums

Jebkādai darbībai, kas patērētājam jāveic ražojuma dzīves cikla beigās, jābūt drošai.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) „neaizsargāti patērētāji” ir 
personas, kam ir grūtības novērtēt un 
saprast attiecīgo patērētājiem domāto 
informāciju vai kas garīgas, fiziskas vai 
psihiskas invaliditātes vai vecuma dēļ ir 
vairāk pakļautas drošības riskam un kam 
tāpēc vajadzīga īpaša aizsardzība.

Or. en

(Sk. Eiropas Parlamenta INI dokumentu par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību 
stiprināšanai (2011/2272(INI)))

Grozījums Nr. 14

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;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai
ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 

(e) ražojuma izskatu un īpašības, tā 
iepakojumu un noformējumu. Tas ietver 
iespējami maldinošu izskatu, jo īpaši to, 
ka ražojums, kas nav paredzēts 
izmantošanai bērniem, jebkādā veidā 
atgādina citu priekšmetu, kas parasti tiek 
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apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu dēļ. atzīts par bērniem pievilcīgu vai ir 
paredzēts izmantošanai bērniem, tā
dizaina un raksturlielumu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Ražojumi, kurus bērni varētu uzskatīt par pievilcīgiem, jāiekļauj vispārējā Savienības tiesību 
aktu satvarā. Tā mērķis ir vienmēr ietvert šīs specifikācijas un raksturlielumus ražojumu 
drošuma novērtējumā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Ražotāji un 
importētāji var pievienot ražojumiem arī 
norādi par sastāvā esošo materiālu 
izcelsmi. Gala ražojuma izcelsmes norādei 
jābūt redzamai patērētājam.

Or. it

Pamatojums

Kā noteikts 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, viens no pamatelementiem ražojuma drošuma 
novērtēšanā ir tā saturs jeb materiāli, no kā tas pilnībā vai daļēji sastāv. Ražojuma sastāvā 
esošo materiālu izcelsmes skaidras un patiesas norādīšanas pienākuma ieviešana cita starpā 
palīdzētu aizsargāt Savienības dalībvalstu MVU amatniecības un rūpniecības izcilību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laižot savus ražojumus tirgū, ražotāji 
nodrošina, lai tie būtu konstruēti un 

1. Laižot savus ražojumus tirgū, arī 
tālpārdošanas gadījumā, ražotāji 
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saražoti saskaņā ar 4. pantā noteikto 
vispārīga drošuma prasību.

nodrošina, lai tie būtu konstruēti un 
saražoti saskaņā ar 4. pantā noteikto 
vispārīga drošuma prasību.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Brīdinājumi, kas ietekmē lēmumu 
nopirkt 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 
tiek veikts tiešsaistē.

Or. en

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. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Brīdinājumi, kas ietekmē lēmumu 
nopirkt 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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20

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 šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 21

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 
vidējiem uzņēmumiem.

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, ar kuriem saskaņā jāveicina 
patērētāju aizsardzība pret nedrošiem 
ražojumiem šīs regulas 4. panta nozīmē, 
ņemot vērā regulas ietekmi uz 
uzņēmējdarbību un jo īpaši uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šajā ziņojumā 
novērtē arī Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
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ietekmi un ieguldījumu šīs regulas 
darbības jomā.

Or. en


