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Grozījums Nr. 136
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Tiesības uz veselības aizsardzību un 
drošību ir pamattiesības un tiesību akti 
ikvienam darba ņēmējam garantē 
veselībai nekaitīgus, drošus un cilvēka 
cieņai atbilstošus darba apstākļus. Tā kā 
nelaimes gadījumu darba vietā un 
arodslimību izmaksas uzņēmumiem un 
sociālās apdrošināšanas sistēmām tiek 
lēstas 5,9 % no IKP un tā kā atbilstoši 
profilaktiskie pasākumi sekmē labklājību, 
darba kvalitāti un ražīgumu, riska 
novēršana, jo īpaši izmantojot kvalitatīvus 
individuālos aizsardzības līdzekļus, būtiski 
samazina nelaimes gadījumu darba vietā 
un arodslimību izplatību.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tomēr pieredze direktīvas piemērošanā 
liecina, ka pastāv nepilnības un pretrunas 
saistībā ar aptvertajiem ražojumiem un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām. Lai 
ņemtu vērā šo pieredzi un precizētu 
sistēmu, kādā ražojumus, uz kuriem 
attiecas šī regula, drīkst tirgot, daži 

(3) Tomēr pieredze direktīvas piemērošanā 
liecina, ka pastāv nepilnības un pretrunas 
saistībā ar aptvertajiem ražojumiem un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām. Lai 
ņemtu vērā šo pieredzi un precizētu 
sistēmu, kādā ražojumus, uz kuriem 
attiecas šī regula, drīkst tirgot, daži 
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Direktīvas 89/686/EEK aspekti būtu 
jāpārskata un jāuzlabo.

Direktīvas 89/686/EEK aspekti būtu 
jāpārskata un jāuzlabo, tomēr neatceļot 
vispārējo veselības un drošības 
aizsardzības principu.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī regula būtu jāpiemēro visiem 
piegādes veidiem, tostarp tālpārdošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvas darbības jomai, būtiskajām
veselības un drošības prasībām un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām jābūt 
identiskām visās dalībvalstīs, tāpēc, uz 
jaunās pieejas principiem balstītu direktīvu 
transponējot valsts tiesību aktos, nav 
gandrīz nekādu izvēles iespēju. Tādēļ 
Direktīva 89/686/EEK būtu jāaizstāj ar 
regulu – piemērotu tiesisko instrumentu, 
kas nosaka skaidrus un sīki izstrādātus 
noteikumus un nepieļauj, ka dalībvalstis to 
transponē atšķirīgi.

(4) Tā kā direktīvas darbības jomai, 
veselības un drošības prasībām un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām jābūt 
identiskām visās dalībvalstīs, uz jaunās 
pieejas principiem balstītu direktīvu 
transponējot valsts tiesību aktos, nav 
gandrīz nekādu variāciju iespēju. Tādēļ 
Direktīva 89/686/EEK būtu jāaizstāj ar 
regulu — piemērotu tiesisko instrumentu, 
kas nosaka skaidrus un sīki izstrādātus 
noteikumus un nepieļauj, ka dalībvalstis to 
transponē atšķirīgi, jo īpaši nolūkā 
aizsargāt sabiedrības veselību, uzlabot 
darba drošību un nodrošināt lietotāju 
aizsardzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 140
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvas darbības jomai, būtiskajām 
veselības un drošības prasībām un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām jābūt 
identiskām visās dalībvalstīs, tāpēc, uz 
jaunās pieejas principiem balstītu direktīvu 
transponējot valsts tiesību aktos, nav 
gandrīz nekādu izvēles iespēju. Tādēļ 
Direktīva 89/686/EEK būtu jāaizstāj ar 
regulu – piemērotu tiesisko instrumentu, 
kas nosaka skaidrus un sīki izstrādātus 
noteikumus un nepieļauj, ka dalībvalstis to 
transponē atšķirīgi.

(4) Tā kā direktīvas darbības jomai, 
būtiskajām veselības un drošības prasībām 
un atbilstības novērtēšanas procedūrām 
jābūt identiskām visās dalībvalstīs, uz 
jaunās pieejas principiem balstītu direktīvu 
transponējot valsts tiesību aktos, nav 
gandrīz nekādu variāciju iespēju. Tādēļ 
Direktīva 89/686/EEK būtu jāaizstāj ar 
regulu — piemērotu tiesisko instrumentu, 
kas nosaka skaidrus un sīki izstrādātus 
noteikumus un nepieļauj, ka dalībvalstis to 
transponē atšķirīgi, un tas jāpanāk, 
izmantojot skaidru un mērķa nosacītu 
pieeju nolūkā uzlabot darba drošību un 
nodrošināt lietotāju aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri 
aizsargā lietotāju, nav iekļauti 
Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā. Lai 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
tādu minēto ražojumu, arī IAL, 
lietotājam, uz kuriem attiecas 
Direktīva 89/686/EEK, šī regula būtu 
jāattiecina uz personīgai lietošanai 

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri 
aizsargā lietotāju, nav iekļauti 
Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā, ja 
tie paredzēti tikai personīgai lietošanai.
Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni,
ražojumi roku aizsardzībai pret pārmērīgu 
karstumu mājas apstākļos būtu jāiekļauj 
šīs regulas darbības jomā, ja ražotājs 
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aizsardzībai pret mitrumu, ūdeni un 
karstumu paredzētiem IAL (piemēram, 
cimdi trauku mazgāšanai, plīts cimdi), 
atbilstoši tam, kā tas ir attiecībā uz 
līdzīgiem IAL, kas paredzēti profesionālai 
lietošanai un uz kuriem attiecas 
Direktīva 89/686/EEK. Par 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
nav uzskatāmi amatniecības ražojumi, par 
kuriem ražotājs nav skaidri norādījis, ka tie 
nodrošina aizsardzību, piemēram, ar rokām 
darināti cimdi. Tādēļ uz tiem neattiecas 
minētā darbības jomas paplašināšana. Ir 
lietderīgi arī precizēt 
Direktīvas 89/686/EEK I pielikumā 
minēto IAL kategoriju sarakstu, uz kurām 
neattiecas minētā direktīva, pievienojot 
atsauci uz ražojumiem, uz kuriem attiecas 
citi tiesību akti un kuri tādējādi nav 
iekļauti IAL regulā.

konkrēti norāda, ka tiem ir šādas 
aizsargīpašības. Par individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem nav uzskatāmi 
amatniecības ražojumi, par kuriem ražotājs 
nav skaidri norādījis, ka tie nodrošina 
aizsardzību, piemēram, ar rokām darināti 
cimdi un plīts cimdi. Tādēļ tos nebūtu 
jāiekļauj šīs regulas darbības jomā. Tā 
vietā būtu jāveicina šādu ražojumu 
pašsertifikācija. Daudzi ražotāji to jau 
dara.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri 
aizsargā lietotāju, nav iekļauti 
Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā. Lai 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
tādu minēto ražojumu, arī IAL, lietotājam, 
uz kuriem attiecas Direktīva 89/686/EEK, 
šī regula būtu jāattiecina uz personīgai 
lietošanai aizsardzībai pret mitrumu, ūdeni 
un karstumu paredzētiem IAL (piemēram, 
cimdi trauku mazgāšanai, plīts cimdi), 
atbilstoši tam, kā tas ir attiecībā uz 
līdzīgiem IAL, kas paredzēti profesionālai 
lietošanai un uz kuriem attiecas 
Direktīva 89/686/EEK. Par individuālajiem 

(9) Daži tirgū esošie ražojumi, kuri 
aizsargā lietotāju, nav iekļauti 
Direktīvas 89/686/EEK darbības jomā. 
Visiem šādiem izņēmumiem vajadzētu būt 
pieļaujamiem tikai tad, ja tiek nodrošināts 
tāds veselības un drošības aizsardzības 
līmenis, kas līdzvērtīgs šajā regulā vai 
Direktīvā 89/3921/EK noteiktajam. Lai 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
tādu minēto ražojumu, arī IAL, lietotājam, 
uz kuriem attiecas Direktīva 89/686/EEK, 
šī regula būtu jāattiecina uz personīgai 
lietošanai aizsardzībai pret mitrumu, ūdeni 
un karstumu paredzētiem IAL (piemēram, 
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aizsardzības līdzekļiem nav uzskatāmi 
amatniecības ražojumi, par kuriem ražotājs 
nav skaidri norādījis, ka tie nodrošina 
aizsardzību, piemēram, ar rokām darināti 
cimdi. Tādēļ uz tiem neattiecas minētā 
darbības jomas paplašināšana. Ir lietderīgi 
arī precizēt Direktīvas 89/686/EEK 
I pielikumā minēto IAL kategoriju 
sarakstu, uz kurām neattiecas minētā 
direktīva, pievienojot atsauci uz 
ražojumiem, uz kuriem attiecas citi tiesību 
akti un kuri tādējādi nav iekļauti IAL 
regulā.

cimdi trauku mazgāšanai, plīts cimdi), 
atbilstoši tam, kā tas ir attiecībā uz 
līdzīgiem IAL, kas paredzēti profesionālai 
lietošanai un uz kuriem attiecas 
Direktīva 89/686/EEK. Par individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem nav uzskatāmi 
amatniecības ražojumi, par kuriem ražotājs 
nav skaidri norādījis, ka tie nodrošina 
aizsardzību, piemēram, ar rokām darināti 
cimdi. Tādēļ uz tiem neattiecas minētā 
darbības jomas paplašināšana. Ir lietderīgi 
arī precizēt Direktīvas 89/686/EEK 
I pielikumā minēto IAL kategoriju 
sarakstu, uz kurām neattiecas minētā 
direktīva, pievienojot atsauci uz 
ražojumiem, uz kuriem attiecas citi tiesību 
akti un kuri tādējādi nav iekļauti IAL 
regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veicinātu izpratni un šīs regulas 
vienādu piemērošanu, būtu jāievieš 
jaunas definīcijas — “individuāli 
pielāgots IAL” un “vajadzībām pielāgots 
IAL” –, un šādu veidu IAL piemērojamās 
atbilstības novērtēšanas procedūras būtu 
jāpielāgo īpašajiem to ražošanai 
izvirzītajiem nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 144
Ulla Tørnæs
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veicinātu izpratni un šīs regulas 
vienādu piemērošanu, būtu jāievieš jaunas 
definīcijas — “individuāli pielāgots IAL” 
un “vajadzībām pielāgots IAL” –, un šādu 
veidu IAL piemērojamās atbilstības 
novērtēšanas procedūras būtu jāpielāgo 
īpašajiem to ražošanai izvirzītajiem 
nosacījumiem.

(10) Lai veicinātu izpratni un šīs regulas 
vienādu piemērošanu, būtu jāievieš jaunas 
definīcijas — “individuāli pielāgots IAL” 
un “vajadzībām pielāgots IAL” —, tostarp 
IAL galalietotāja skaidra definīcija, un 
šādu veidu IAL piemērojamās atbilstības 
novērtēšanas procedūras būtu jāpielāgo 
īpašajiem to ražošanai izvirzītajiem 
nosacījumiem. Definējot „individuāli 
pielāgotu IAL” un „vajadzībām pielāgotu 
IAL”, būtu skaidri jānosaka, ka IAL 
individualizācijai ir jāsniedz reāls 
ieguldījums darba vides un drošības 
uzlabošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lauka demonstrējumu un 
laukizmēģinājumu laikā būtu jāveic 
atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu 
cilvēku aizsardzību. Laukizmēģinājumus 
nevajadzētu izstrādāt tam, lai pārbaudītu 
IAL nodrošināto aizsardzību, bet lai 
izvērtētu citus, ar aizsardzību nesaistītus 
aspektus, piemēram, ērtumu, 
ergonomiskās īpašības un dizainu. Visām 
iesaistītajām pusēm, piemēram, darba 
devējam, kā arī valkātājam vai 
patērētājam, vajadzētu būt iepriekš 
informētām par izmēģinājuma darbības 
jomu un nolūku.
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Or. en

Grozījums Nr. 146
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības, piemēram, veselības 
un drošības, līmeni, lietotāju aizsardzību un 
garantētu taisnīgu konkurenci Savienības 
tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt 
atbildīgiem par ražojumu atbilstību, ņemot 
vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes 
ķēdē.

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības, piemēram, veselības 
un drošības, līmeni, atbilstošu informāciju 
un lietotāju aizsardzību un garantētu 
taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, 
uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par 
ražojumu atbilstību, ņemot vērā viņu 
attiecīgos uzdevumus visā piegādes ķēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības, piemēram, veselības 
un drošības, līmeni, lietotāju aizsardzību un 
garantētu taisnīgu konkurenci Savienības 
tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt 
atbildīgiem par ražojumu atbilstību, ņemot 
vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes 
ķēdē.

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības, piemēram, veselības 
un drošības, līmeni, lietotāju un, attiecīgā 
gadījumā, citu personu aizsardzību un 
garantētu taisnīgu konkurenci Savienības 
tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt 
atbildīgiem par IAL atbilstību, ņemot vērā 
viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības, piemēram, veselības 
un drošības, līmeni, lietotāju aizsardzību un 
garantētu taisnīgu konkurenci Savienības 
tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt 
atbildīgiem par ražojumu atbilstību, ņemot 
vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes 
ķēdē.

(11) Lai panāktu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības, piemēram, veselības 
un drošības, līmeni, lietotāju aizsardzību un 
garantētu taisnīgu konkurenci Savienības 
tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt 
atbildīgiem par IAL atbilstību, ņemot vērā 
viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās 
piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka IAL 
aizsargā personu veselību un drošību un 
ka viņi dara pieejamus tirgū tikai tādus 
ražojumus, kas atbilst šīs regulas 
noteikumiem. Ar šo regulu būtu jāparedz 
skaidra un samērīga pienākumu sadale 
atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un 
izplatīšanas ķēdē.

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās 
piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka viņi 
dara pieejamus tirgū tikai tādus IAL, kas 
atbilst šīs regulas noteikumiem. Ar šo 
regulu būtu jāparedz skaidra un samērīga 
pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja 
lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Guillaume Balas
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās 
piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka IAL 
aizsargā personu veselību un drošību un ka 
viņi dara pieejamus tirgū tikai tādus 
ražojumus, kas atbilst šīs regulas 
noteikumiem. Ar šo regulu būtu jāparedz 
skaidra un samērīga pienākumu sadale 
atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un 
izplatīšanas ķēdē.

(12) Visiem uzņēmējiem, kuri piedalās 
piegādes un izplatīšanas ķēdē, būtu jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka IAL 
aizsargā personu veselību un drošību un ka 
viņi dara pieejamus tirgū tikai tādus IAL, 
kas atbilst šīs regulas noteikumiem. Ar šo 
regulu būtu jāparedz skaidra un samērīga 
pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja 
lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus 
uzraudzības iestāžu, lietotāju un 
patērētāju saziņu, dalībvalstīm būtu 
jāmudina uzņēmēji papildus pasta adresei 
norādīt arī tīmekļa vietnes adresi.

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jānodrošina, lai IAL, kurus ieved 
Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas 

(14) Jānodrošina, lai IAL, kurus ieved 
Savienības tirgū, atbilstu šīs regulas 
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prasībām un jo īpaši lai ražotāji būtu 
veikuši atbilstīgas novērtēšanas 
procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka 
importētāji pārliecinās, vai IAL, ko viņi 
laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, un 
vai viņi nelaiž tirgū IAL, kas šādām 
prasībām neatbilst vai rada apdraudējumu. 
Turklāt būtu jāparedz, ka importētāji 
pārliecinās, vai ir veiktas atbilstības 
novērtēšanas procedūras un vai CE zīme 
un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir 
pieejama tirgus uzraudzības iestādēm 
pārbaudes veikšanai.

prasībām un jo īpaši lai ražotāji būtu 
veikuši atbilstīgas novērtēšanas 
procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka 
importētāji pārliecinās, vai IAL, ko viņi 
laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, un 
vai viņi nelaiž tirgū IAL, kas šādām 
prasībām neatbilst vai rada apdraudējumu. 
Turklāt būtu jāparedz, ka importētāji 
pārliecinās, vai ir veiktas atbilstības 
novērtēšanas procedūras un vai CE zīme 
un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir 
pieejama kompetentajām uzraudzības 
iestādēm pārbaudes veikšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Laižot IAL tirgū, importētājiem 
vajadzētu uz ražojuma norādīt savu 
nosaukumu un pasta adresi, kur ar tiem var 
sazināties. Izņēmumi būtu jāparedz 
gadījumos, kad IAL izmēra vai īpatnību dēļ 
šāda norāde nav iespējama. Tas ietver arī 
gadījumu, kad importētājam būtu jāatver 
iepakojums, lai uz ražojuma uzliktu savu 
nosaukumu un adresi.

(16) Laižot IAL tirgū, importētājiem 
vajadzētu uz ražojuma norādīt savu 
nosaukumu un pasta adresi, kur ar tiem var 
sazināties, kā arī tīmekļa vietnes adresi, 
kurā IAL galalietotājs var atrast 
informāciju par pareizu IAL lietošanu. 
Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad 
IAL izmēra vai īpatnību dēļ šāda norāde 
nav iespējama. Tas ietver arī gadījumu, kad 
importētājam būtu jāatver iepakojums, lai 
uz ražojuma uzliktu savu nosaukumu un 
adresi.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ikviens uzņēmējs, kurš ar savu vārdu 
vai preču zīmi laiž IAL tirgū vai to 
modificē tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt 
atbilstību šīs regulas prasībām, būtu 
jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu 
jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(17) Ikvienu uzņēmēju, kurš ar savu vārdu 
vai preču zīmi laiž IAL tirgū vai to 
modificē tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt 
atbilstību šīs regulas prasībām, uzskata par 
ražotāju, un viņam būtu jāuzņemas ražotāja 
pienākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ikviens uzņēmējs, kurš ar savu vārdu 
vai preču zīmi laiž IAL tirgū vai to 
modificē tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt 
atbilstību šīs regulas prasībām, būtu 
jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu 
jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Izplatītāji un importētāji darbojas 
tirgus vidē, tāpēc tiem būtu jāiesaistās 
tirgus uzraudzības darbā, ko veic 
kompetentās valsts iestādes, un tiem 
vajadzētu būt gataviem aktīvai rīcībai, lai 
sniegtu minētajām iestādēm visu vajadzīgo 

(18) Izplatītāji un importētāji darbojas 
tirgus vidē, tāpēc tiem būtu jāiesaistās 
tirgus uzraudzības darbā, ko veic 
kompetentās valsts iestādes, vienīgi tad, ja 
tādējādi ir iespējams izvairīties no 
interešu konflikta, un tiem vajadzētu būt 
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informāciju par attiecīgajiem IAL. gataviem aktīvai rīcībai, lai sniegtu 
minētajām iestādēm visu vajadzīgo 
informāciju par attiecīgajiem IAL.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Izplatītāji un importētāji darbojas 
tirgus vidē, tāpēc tiem būtu jāiesaistās 
tirgus uzraudzības darbā, ko veic 
kompetentās valsts iestādes, un tiem 
vajadzētu būt gataviem aktīvai rīcībai, lai 
sniegtu minētajām iestādēm visu vajadzīgo 
informāciju par attiecīgajiem IAL.

(18) Izplatītāji un importētāji darbojas 
tirgus vidē, tāpēc tiem būtu jāiesaistās 
tirgus uzraudzības darbā, ko veic 
kompetentās valsts iestādes, un tiem jābūt
gataviem aktīvai rīcībai, lai sniegtu 
minētajām iestādēm visu vajadzīgo 
informāciju par attiecīgajiem IAL.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iespēja izsekot IAL visā piegādes 
ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzību un 
to padarīt efektīvāku. Efektīva 
izsekojamības sistēma atvieglina tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast 
uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL 
pieejamu tirgū.

(19) Iespēja izsekot IAL visā piegādes 
ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzību un 
to padarīt efektīvāku. Efektīva 
izsekojamības sistēma atvieglina tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast 
uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL 
pieejamu tirgū, un precīzi, skaidri un 
pārredzami noteikt katra uzņēmēja 
atbildību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 159
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iespēja izsekot IAL visā piegādes 
ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzību un 
to padarīt efektīvāku. Efektīva 
izsekojamības sistēma atvieglina tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast 
uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL 
pieejamu tirgū.

(19) Iespēja izsekot IAL pilnīgi visā 
piegādes ķēdē palīdz vienkāršot tirgus 
uzraudzību un to padarīt efektīvāku. 
Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina 
tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast 
uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL 
pieejamu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iespēja izsekot IAL visā piegādes 
ķēdē palīdz vienkāršot tirgus uzraudzību un 
to padarīt efektīvāku. Efektīva 
izsekojamības sistēma atvieglina tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast 
uzņēmējus, kuri darījuši neatbilstīgu IAL 
pieejamu tirgū.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai izvairītos no pārpratumiem un 
neskaidrībām un tādējādi panāktu 
atbilstošu IAL brīvu apriti, ir skaidri 
jāprecizē šīs regulas darbības joma un tas, 
kā šajā regulā ievērotas jo īpaši Padomes 
Direktīvā 89/656/EEK19 paredzētās 
dalībvalstu tiesības noteikt prasības 
attiecībā uz IAL lietošanu darba vietās.

(21) Lai izvairītos no pārpratumiem un 
neskaidrībām un tādējādi panāktu 
atbilstošu IAL brīvu apriti, ir skaidri 
jāprecizē šīs regulas darbības joma un tas, 
kā šajā regulā ievērotas jo īpaši Padomes 
Direktīvā 89/656/EEK19 paredzētās 
dalībvalstu tiesības noteikt prasības 
attiecībā uz IAL lietošanu darba vietās. 
Minētās Direktīvas 4. pantā darba 
devējiem ir noteikts pienākums nodrošināt 
IAL, kas atbilst attiecīgajiem Savienības 
noteikumiem par to projektēšanu un 
izgatavošanu attiecībā uz veselības 
aizsardzību un drošību. Saskaņā ar 
minēto pantu IAL ražotājiem, kuri 
minētos IAL nodrošina saviem 
darbiniekiem, ir jānodrošina, ka attiecīgie 
IAL atbilst šīs regulas prasībām.

__________________ __________________
19 Padomes 1989. gada 30. novembra 
Direktīva 89/656/EEK par drošības un 
veselības aizsardzības minimālajām 
prasībām, lietojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus darba vietās (OV L 393, 
30.12.1989., 18. lpp.).

19 Padomes 1989. gada 30. novembra 
Direktīva 89/656/EEK par drošības un 
veselības aizsardzības minimālajām 
prasībām, lietojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus darba vietās (OV L 393, 
30.12.1989., 18. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 162
David Casa

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai nodrošinātu IAL pārbaudi, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
sasniegumiem, būtu jānosaka, ka ES tipa 
pārbaudes sertifikāts ir derīgs ne ilgāk par 
pieciem gadiem. Būtu jāparedz sertifikāta 
pārskatīšanas process. Lai atvieglotu tirgus 

(24) Lai nodrošinātu IAL pārbaudi, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
sasniegumiem, būtu jānosaka, ka ES tipa 
pārbaudes sertifikāts ir derīgs ne ilgāk par 
septiņiem gadiem. Būtu jāparedz sertifikāta 
pārskatīšanas process. Šādai pārskatīšanai 
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uzraudzības iestāžu darbu, būtu jāizvirza 
prasība noteikt sertifikātā obligāti 
iekļaujamo informāciju.

būtu jānotiek saskaņā ar vienkāršu un 
ātru procedūru. Lai atvieglotu tirgus 
uzraudzības iestāžu darbu, būtu jāizvirza 
prasība noteikt sertifikātā obligāti 
iekļaujamo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) CE zīmei vajadzētu būt vienīgajai 
zīmei, kas apliecina, ka IAL atbilst 
Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. 
Tomēr būtu jāatļauj turpināt lietot citus 
marķējuma veidus, ciktāl tie uzlabo 
patērētāju aizsardzību un ja uz tiem 
neattiecas Savienības saskaņošanas tiesības 
akti.

(27) CE zīmei vajadzētu būt vienīgajai 
zīmei, kas apliecina, ka IAL atbilst 
Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. 
Tomēr būtu jāatļauj turpināt lietot citus 
marķējuma veidus, ciktāl tie uzlabo 
patērētāju veselības un drošības 
aizsardzību un ja uz tiem neattiecas 
Savienības saskaņošanas tiesības akti.

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai panāktu būtisko drošības prasību 
izpildi, ir jānosaka pienācīgas atbilstības 
novērtēšanas procedūras, kuras ražotājam 
jāievēro. Direktīvā 89/686/EEK IAL ir 
klasificēti trīs kategorijās, kurām 
piemērojamas atšķirīgas atbilstības 
novērtēšanas procedūras. Lai pastāvīgi 
nodrošinātu augstu drošības līmeni visiem 
IAL, to ražojumu saraksts, uz kuriem 

(28) Lai panāktu būtisko veselības un
drošības prasību izpildi, ir jānosaka 
pienācīgas atbilstības novērtēšanas 
procedūras, kuras ražotājam jāievēro. 
Direktīvā 89/686/EEK IAL ir klasificēti 
trīs kategorijās, kurām piemērojamas 
atšķirīgas atbilstības novērtēšanas 
procedūras. Lai pastāvīgi nodrošinātu 
augstu drošības līmeni visiem IAL, to 
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attiecas kāda no atbilstības novērtēšanas 
procedūrām atkarībā no ražošanas posma, 
būtu jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas 
procedūras katrai IAL kategorijai 
vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, 
pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK 
noteiktajiem atbilstības novērtēšanas 
moduļiem.

ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas kāda 
no atbilstības novērtēšanas procedūrām 
atkarībā no ražošanas posma, būtu 
jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas 
procedūras katrai IAL kategorijai 
vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, 
pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK 
noteiktajiem atbilstības novērtēšanas 
moduļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai panāktu būtisko drošības prasību 
izpildi, ir jānosaka pienācīgas atbilstības 
novērtēšanas procedūras, kuras ražotājam 
jāievēro. Direktīvā 89/686/EEK IAL ir 
klasificēti trīs kategorijās, kurām 
piemērojamas atšķirīgas atbilstības 
novērtēšanas procedūras. Lai pastāvīgi 
nodrošinātu augstu drošības līmeni visiem 
IAL, to ražojumu saraksts, uz kuriem 
attiecas kāda no atbilstības novērtēšanas 
procedūrām atkarībā no ražošanas posma, 
būtu jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas 
procedūras katrai IAL kategorijai 
vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, 
pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK 
noteiktajiem atbilstības novērtēšanas 
moduļiem.

(28) Lai panāktu būtisko šajā regulā 
noteikto veselības un drošības prasību 
izpildi, ir jānosaka pienācīgas atbilstības 
novērtēšanas procedūras, kuras ražotājam 
jāievēro. Direktīvā 89/686/EEK IAL ir 
klasificēti trīs kategorijās, kurām 
piemērojamas atšķirīgas atbilstības 
novērtēšanas procedūras. Lai pastāvīgi 
nodrošinātu augstu drošības līmeni visiem 
IAL, to ražojumu saraksts, uz kuriem 
attiecas kāda no atbilstības novērtēšanas 
procedūrām atkarībā no ražošanas posma, 
būtu jāpaplašina. Atbilstības novērtēšanas 
procedūras katrai IAL kategorijai 
vajadzētu, cik vien iespējams, noteikt, 
pamatojoties uz Lēmumā Nr. 768/2008/EK 
noteiktajiem atbilstības novērtēšanas 
moduļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
David Casa
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Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
attīstību un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz katrā kategorijā 
iekļauto IAL saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē Komisijai. Īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, vajadzētu 
nodrošināt, lai attiecīgie dokumenti 
vienlaikus, bez kavēšanās un pienācīgā 
veidā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

(31) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
attīstību un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz katrā kategorijā 
iekļauto IAL saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē Komisijai. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī, un apspriestos ar darba ņēmēju 
pārstāvjiem, kā arī darba devēju 
organizācijām no nozarēm, kurās darba 
procesā parasti izmanto IAL. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
vajadzētu nodrošināt, lai attiecīgie 
dokumenti vienlaikus, bez kavēšanās un 
pienācīgā veidā tiktu nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
attīstību un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz katrā kategorijā 
iekļauto IAL saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē Komisijai. Īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, vajadzētu 
nodrošināt, lai attiecīgie dokumenti 

(31) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
attīstību un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz katrā kategorijā 
iekļauto IAL saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās un 
novērtētu savu priekšlikumu ietekmi, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
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vienlaikus, bez kavēšanās un pienācīgā 
veidā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

vajadzētu nodrošināt, lai attiecīgie 
dokumenti vienlaikus, bez kavēšanās un 
pienācīgā veidā tiktu nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un būtu 
jāgādā, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. 
Minētajām sankcijām vajadzētu būt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par norādījumiem, kontroli un sankcijām, 
kas piemērojamas par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un būtu jāgādā, 
lai šie noteikumi tiktu īstenoti, paturot 
prātā, ka norādījumi ir labākais rīks, kā 
izvairīties no neplānotām darba ņēmēju, 
IAL ražotāju un galalietotāju kļūdām. 
Minētajām sankcijām vajadzētu būt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un būtu 
jāgādā, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. 
Minētajām sankcijām vajadzētu būt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par uzraudzību, kontroli, sankcijām un 
sodiem, kas piemērojami par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un būtu jāgādā, 
lai šie noteikumi tiktu īstenoti. Minētajām 
sankcijām un sodiem vajadzētu būt 
iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 170
David Casa

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un būtu 
jāgādā, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. 
Minētajām sankcijām vajadzētu būt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un būtu 
jāgādā, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. 
Minētām sankcijām būtu jāseko 
nekavējoties, tām vajadzētu būt efektīvām, 
samērīgām un atturošām.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Dalībvalstīm — vēlams sadarbībā ar 
uzraudzības iestādēm un sociālajiem 
partneriem — būtu jāizveido vienots 
kontaktpunkts, kur IAL galalietotāji var 
ziņot par trūkumiem un kļūdām saistībā 
ar IAL. Uzraudzības iestādēm ir 
pienākums ātri un efektīvi reaģēt uz 
galalietotāju ziņojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Claude Rolin
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Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Tā kā Direktīvā 89/656/EEK ir 
noteiktas minimālās prasības attiecībā uz 
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu 
darba vietās un valstu noteikumi darba 
drošības jomā nosaka, ka IAL 
izmantošana ir obligāta. Katrai 
dalībvalstij būtu jāveic attiecīgi pasākumi, 
lai rosinātu darba devējus un darba 
ņēmējus izmantot atbilstošus IAL, tostarp 
sniedzot darba devējiem, darba ņēmējiem 
un darba ņēmēju apvienībām skaidru 
informāciju par to obligātu izmantošanu 
un atbalstot darba devēju paraugpraksi, 
kas atbilst šiem noteikumiem, pilnībā 
ievērojot vispārējos profilakses principus, 
kas noteikti Direktīvas 89/391/EEK 
6. panta 2. punktā attiecībā uz tādu 
pasākumu īstenošanu, kas paredz veicināt 
darba ņēmēju drošības un veselības 
aizsardzības uzlabošanu darba vietā.

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
nedeklarētam darbam, jo, tā kā nav 
iespējams pārbaudīt, kā šādā darbā tiek 
ievēroti veselības un drošības noteikumi, 
apstākļi, kādos notiek nedeklarēts darbs, 
ļauj darba ņēmējus pakļaut augstam 
veselības apdraudējumam un darba 
devējiem ļauj izvairīties no atbildības. 
Īpašu problēmu rada mājsaimniecības 
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pakalpojumi, ko galvenokārt sniedz 
sievietes, jo šis darbs tiek veikts 
neoficiālajā sektorā, tas ir individualizēts 
un sava rakstura dēļ ir neredzams.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35b) Izpratnes veicināšana par veselību 
un drošību, tostarp par IAL, būtu 
jāiekļauj agrīna vecuma skolēnu izglītības 
programmās, lai samazinātu nelaimes 
gadījumu rādītājus un uzlabotu veselības 
aizsardzību un drošību; apmācība par 
veselības aizsardzību un drošību būtu 
jāiekļauj jo īpaši profesionālajā 
apmācībā, un tai jābūt pilnībā atzītai un 
apliecinātai ar diplomu. Būtu jāpieliek 
pūles, lai būtiski uzlabotu uzņēmēju 
informēšanu un apmācību. Būtu labāk 
jāizplata rezultāti pētījumiem par jauniem 
IAL saistībā ar tehnoloģiju attīstību un 
jauniem uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Direktīva 89/686/EEK ir vairākkārt 
grozīta. Turpmāk jāveic būtiski grozījumi 

(36) Direktīva 89/686/EEK ir vairākkārt 
grozīta. Tā kā turpmāk jāveic būtiski 
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un lai nodrošinātu vienotu īstenošanu visā 
Savienībā, Direktīva 89/686/EEK būtu 
jāatceļ un jāaizstāj ar regulu,

grozījumi un lai nodrošinātu īstenošanu 
visā Savienībā, Direktīva 89/686/EEK būtu 
jāatceļ un jāaizstāj ar regulu,

Or. en

Pamatojums

Regulatīvais režīms katrā dalībvalstī būtiski atšķiras; tāpēc nav reāli gaidīt, ka īstenošana 
dalībvalstīs būs vienveidīga. Šā ierosinātā tiesību akta vēlamos mērķus ir iespējams sasniegt 
bez vienveidīgas īstenošanas.

Grozījums Nr. 176
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula nosaka prasības individuālo 
aizsardzības līdzekļu projektēšanai un 
ražošanai, lai nodrošinātu lietotāju 
veselības un drošības aizsardzību, kā arī 
paredz noteikumus to brīvai apritei 
Savienībā.

Šī regula nosaka prasības individuālo 
aizsardzības līdzekļu, kurus ir paredzēts 
darīt pieejamus tirgū, projektēšanai un 
ražošanai, lai nodrošinātu lietotāju 
veselības un drošības aizsardzību, kā arī 
paredz noteikumus to brīvai apritei 
Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kuri paredzēti personīgai lietošanai 
aizsardzībai pret tādiem atmosfēras 
apstākļiem, kas nav ekstremāli;

c) kuri paredzēti personīgai lietošanai 
aizsardzībai pret:

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) laikapstākļiem, kas nav ekstremāli 
(sezonas apģērbs, lietussargi utt.);

Or. en

Grozījums Nr. 179
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) mitrumu un ūdeni (cimdi trauku 
mazgāšanai utt.);

Or. en

Grozījums Nr. 180
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) karstumu (cimdi utt.), ja ražotājs nav 
skaidri norādījis, ka ražojums nodrošina 
aizsardzību pret ekstremālu karstumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ko lieto uz tādiem kuģiem vai gaisa 
kuģos, uz kuriem attiecas attiecīgie 
starptautiskie līgumi, kas piemērojami 
dalībvalstīs;

d) ko lieto vienīgi uz tādiem kuģiem vai 
gaisa kuģos, uz kuriem attiecas attiecīgie 
starptautiskie līgumi, kas piemērojami 
dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 182
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kuri paredzēti divriteņu vai trīsriteņu 
mehānisko transportlīdzekļu lietotāju 
galvas, sejas vai acu aizsardzībai un kuriem 
piemērojami attiecīgie Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Eiropas Ekonomikas 
komisijas (ANO/EEK) noteikumi.

e) kuri paredzēti lietotāju galvas, sejas vai 
acu aizsardzībai un kuriem piemērojami 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) 
Noteikumi Nr. 22 "Vienoti noteikumi par 
motociklu un mopēdu vadītāju un 
pasažieru aizsargķiveru un to 
aizsargstiklu apstiprināšanu".

Or. en

Grozījums Nr. 183
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1.a daļa(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā gadījumā nodrošina pēc iespējas 
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aptverošāku lietotāju veselības aizsardzību 
un drošību, ņemot vērā šīs regulas mērķus 
un saskaņā ar Eiropas Pamatdirektīvu 
89/391/EK par drošību un veselības 
aizsardzību darbā.

Or. en

Pamatojums

Izņēmumi jāsamazina līdz absolūti nepieciešamajam minimumam, tādēļ mēs ieviešam 
Direktīvas 89/391/EK 2. panta 2. punkta noteikumam paralēlu noteikumu.

Grozījums Nr. 184
Guillaume Balas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprīkojums, kas paredzēts, lai persona to 
nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai 
vairākiem veselības vai drošības 
apdraudējumiem, un kuru laiž tirgū 
atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas nav 
paredzēti individuālai aizsardzībai,

a) aprīkojums, kas projektēts un ražots, lai 
persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai 
pret vienu vai vairākiem veselības vai 
drošības apdraudējumiem, un kuru laiž 
tirgū atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas 
nav paredzēti individuālai aizsardzībai,

Or. fr

Grozījums Nr. 185
Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprīkojums, kas paredzēts, lai persona to 
nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai 
vairākiem veselības vai drošības 
apdraudējumiem, un kuru laiž tirgū 
atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas nav 

a) aprīkojums, kas projektēts un ražots, lai 
persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai 
pret vienu vai vairākiem veselības vai 
drošības apdraudējumiem, un kuru laiž 
tirgū atsevišķi vai kopā ar līdzekļiem, kas 
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paredzēti individuālai aizsardzībai, nav paredzēti individuālai aizsardzībai,

Or. en

Grozījums Nr. 186
Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šā punkta a) apakšpunktā minētajam 
aprīkojumam paredzētas iekārtu 
savienošanas sistēmas, kuras persona 
nenēsā vai netur un kuras paredzētas tam, 
lai minēto aprīkojumu varētu savienotu ar 
kādu ārēju ierīci vai iekārtu, kuru var 
noņemt un kura nav domāta tam, lai būtu 
pastāvīgi pievienota iekārtai;

c) šā punkta a) apakšpunktā minētajam 
aprīkojumam paredzētas iekārtu 
savienošanas sistēmas, kuras persona 
nenēsā vai netur, bet kurām ir svarīga 
nozīme iekārtu darbībā un kuras 
paredzētas tam, lai minēto aprīkojumu 
varētu savienot ar kādu ārēju ierīci vai 
iekārtu, kuru var noņemt un kura nav 
domāta tam, lai būtu pastāvīgi pievienota 
iekārtai;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “individuāli pielāgots IAL” ir sērijveidā
ražots IAL, kas izgatavots tā, lai tas derētu 
individuālam lietotājam;

2. “individuāli pielāgots IAL” ir izgatavots 
tā, lai tas derētu individuālam lietotājam 
atbilstoši viņa vai viņas īpašajām 
vajadzībām un īpašībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “vajadzībām pielāgots IAL” ir IAL, ko 
ražo kā vienotu bloku, lai ņemtu vērā 
īpašās atsevišķa lietotāja vajadzības 
saskaņā ar pamatmodeli, ievērojot šā 
pamatmodeļa projektētāja sniegtās 
instrukcijas un dažādās pieļaujamās
izmaiņas;

3. “vajadzībām pielāgots IAL” ir IAL, ko 
ražo kā vienotu bloku, lai ņemtu vērā 
īpašās atsevišķa lietotāja vajadzības 
saskaņā ar pamatmodeli, ievērojot šā 
pamatmodeļa ražotāja sniegtās instrukcijas 
un dažādās izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a „galalietotājs” ir persona, kas nēsā vai 
izmanto IAL;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a “Savienības saskaņošanas tiesību 
akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko 
saskaņo ražojumu tirdzniecības 
nosacījumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 191
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka IAL dara 
pieejamus tirgū tikai tad, ja tie, pareizi 
ekspluatējot un lietojot atbilstoši 
paredzētajam mērķim, atbilst šīs regulas 
prasībām.

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
vajadzīgi un nepieciešami, lai teorētiski 
un praktiski nodrošinātu, ka IAL dara 
pieejamus tirgū tikai tad, ja tie, pareizi 
ekspluatējot, skaidri paskaidrojot to 
darbību un lietojot atbilstoši paredzētajam 
mērķim, atbilst šīs regulas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IAL atbilst piemērojamajām būtiskajām 
veselības un drošības prasībām, kas 
izklāstītas II pielikumā.

IAL atbilst piemērojamajām būtiskajām 
veselības un drošības prasībām, kas 
izklāstītas II pielikumā un pilnībā atbilst 
Direktīvai 89/391/EK.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizsardzības līdzekļi pilnībā atbilstu Veselības un drošības 
pamatdirektīvai.
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Grozījums Nr. 193
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neietekmē dalībvalstu tiesības, jo 
īpaši īstenojot Direktīvu 89/656/EEK, 
noteikt prasības par IAL lietošanu, ja vien 
šīs prasības neietekmē tādu IAL 
projektēšanu, kurus laiž tirgū saskaņā ar 
šo regulu.

Šī regula neietekmē dalībvalstu tiesības, jo 
īpaši īstenojot Direktīvu 89/656/EEK, 
noteikt prasības par IAL lietošanu, ja vien 
šīs prasības attaisno pievienotā vērtība 
attiecībā uz lietotāja veselību un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
-7. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-7. pants

Laukizmēģinājumi

Nesertificētu IAL laukizmēģinājuma 
ietvaros drīkst ierobežotā daudzumā un uz 
laikposmu, kas nepārsniedz sešus 
mēnešus, nodod testēšanai vai 
apstiprināšanai. Pirms izmēģinājuma 
sākuma ražotājs nosaka izmēģinājuma 
ilgumu un nolūku, tostarp pamato, kāpēc 
izmēģinājums ir vajadzīgs, un to 
apstiprina iesaistītās puses. Šādu 
laukizmēģinājumu veic tikai nebīstamās 
situācijās, un to veic, lai cita starpā 
novērtētu komfortu, ergonomiku vai 
dizainu. Attiecīgajām pusēm ir pieejama 
nepieciešamā izmēģinājuma 
dokumentācija, ko sagatavojušas 
akreditētas vai apstiprinātas laboratorijas, 
vai ražotājs un kas jāpievieno tehniskajai 
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dokumentācijai, lai nodrošinātu valkātāja 
aizsardzību. Pēc izmēģinājuma beigām 
izmantotais IAL tiek atdots ražotājam.

Laukizmēģinājumus izstrādā, lai izvērtētu, 
piemēram, ērtumu, ergonomiskumu un 
dizainu, nevis lai pārbaudītu IAL 
nodrošināto aizsardzību. Visas iesaistītās 
puses, piemēram, darba devējs, valkātājs 
vai galalietotājs, iepriekš ir oficiāli 
informētas par laukizmēģinājuma 
darbības jomu un nolūku.

Or. de

Grozījums Nr. 195
Guillaume Balas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu 
tirdzniecības gadatirgos, izstādēs un
demonstrējumos, kuri neatbilst šīs regulas 
prasībām, ja labi redzama zīme skaidri 
norāda, ka attiecīgie IAL neatbilst šai 
regulai un nav pieejami tirgū līdz laikam, 
kamēr nebūs panākta to atbilstība.

2. Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu 
tirdzniecības gadatirgos, izstādēs,
demonstrējumos vai līdzīgos pasākumos, 
kuri neatbilst šīs regulas prasībām, ja labi 
redzama zīme skaidri norāda, ka attiecīgie 
IAL neatbilst šai regulai un nav pieejami 
tirgū līdz laikam, kamēr nebūs panākta to 
atbilstība.

Or. fr

Grozījums Nr. 196
David Casa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu 
tirdzniecības gadatirgos, izstādēs un 
demonstrējumos, kuri neatbilst šīs regulas 

2. Dalībvalstis nekavē tādu IAL izstādīšanu 
tirdzniecības gadatirgos, izstādēs un 
demonstrējumos, kuri neatbilst šīs regulas 
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prasībām, ja labi redzama zīme skaidri 
norāda, ka attiecīgie IAL neatbilst šai 
regulai un nav pieejami tirgū līdz laikam, 
kamēr nebūs panākta to atbilstība.

prasībām, ja attiecīgajam izstādītājam 
atvēlētajā telpā var redzēt zīmi, kas skaidri 
norāda, ka attiecīgie IAL neatbilst šai 
regulai un nav pieejami tirgū līdz laikam, 
kamēr nebūs panākta to atbilstība.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Demonstrējumu laikā tiek veikti atbilstoši 
pasākumi, kas nodrošina cilvēku 
aizsardzību.

Demonstrējumos un ierobežota laika 
laukizmēģinājumos tiek veikti atbilstoši 
pasākumi, kas nodrošina cilvēku 
aizsardzību un informēšanu. Marķējumu 
„tikai laukizmēģinājumam” skaidri un 
neizdzēšami piestiprina uz IAL.

Or. de

Grozījums Nr. 198
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Demonstrējumu laikā tiek veikti atbilstoši 
pasākumi, kas nodrošina cilvēku 
aizsardzību.

Demonstrējumos un ierobežota laika 
laukizmēģinājumos tiek veikti atbilstoši 
pasākumi, kas nodrošina cilvēku 
aizsardzību un informēšanu.
Laukizmēģinājumus plāno ne tikai tam, 
lai pārbaudītu IAL nodrošināto 
aizsardzību, bet arī, lai izvērtētu, 
piemēram, ērtumu, ergonomiskumu un 
dizainu. Visas iesaistītās puses 
(piemēram, darba devējs, kā arī valkātājs 
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vai galalietotājs) iepriekš ir oficiāli 
informētas par izmēģinājuma darbības 
jomu un nolūku. Marķējumu „tikai 
laukizmēģinājumam” skaidri un 
neizdzēšami piestiprina uz IAL.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzībām pielāgota IAL pamatmodeļa 
projektētājs sagatavo III pielikumā minēto 
tehnisko dokumentāciju un veic 
V pielikumā izklāstīto ES tipa pārbaudi vai 
nodrošina tās veikšanu.

Vajadzībām pielāgota IAL pamatmodeļa 
ražotājs sagatavo III pielikumā minēto 
tehnisko dokumentāciju un veic 
V pielikumā izklāstīto ES tipa pārbaudi vai 
nodrošina tās veikšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 200
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz IAL norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, 
kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
IAL pievienotajā dokumentā. Adresē 
norāda vienu kontaktpunktu, kurā var 
sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija 
ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības 
iestādēm viegli saprotamā valodā.

6. Ražotāji uz IAL norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, 
kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
IAL pievienotajā dokumentā. Adresē 
norāda vienu kontaktpunktu, kurā var 
sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija 
ir patērētājiem un citiem galalietotājiem 
un tirgus uzraudzības iestādēm viegli 
saprotamā valodā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 201
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
noteiktās instrukcijas galalietotājiem 
saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts.

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
noteiktās instrukcijas patērētājiem un 
citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā 
to noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 202
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
noteiktās instrukcijas galalietotājiem 
saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts.

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
noteiktās instrukcijas un pārējā minētā 
informācija galalietotājiem saprotamā 
valodā, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 203
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
noteiktās instrukcijas galalietotājiem 
saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts.

7. Ražotāji nodrošina, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
noteiktās instrukcijas galalietotājiem 
saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts, kā arī pēc iespējas 
piktogrammas.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, 
neatbilst šai regulai, nekavējoties veic 
vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai 
panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības 
gadījumā izņemtu IAL no tirgus vai 
atsauktu. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to 
informē tirgus uzraudzības iestādes tajās 
dalībvalstīs, kuru tirgū tie IAL ir darījuši 
pieejamus, norādot sīku informāciju jo 
īpaši par neatbilstību un par veiktajiem 
korektīvajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši tirgū, 
neatbilst šai regulai, nekavējoties veic 
vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai 
panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības 
gadījumā izņemtu IAL no tirgus vai 
atsauktu. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to 
informē tirgus uzraudzības iestādes tajās 
dalībvalstīs, kuru tirgū tie IAL ir darījuši 
pieejamus, norādot sīku informāciju jo 
īpaši par neatbilstību un par veiktajiem 
korektīvajiem pasākumiem. Pēc tam tirgus 
uzraudzības iestādēm, kamēr nav 
piemērots korektīvs pasākums, ir 
pienākums informēt sabiedrību par risku.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Laura Agea
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Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā 
valodā sniedz visu informāciju un 
dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

10. Ražotāji pēc kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma papīra vai 
elektroniskā veidā sniedz visu informāciju 
un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 206
Emilian Pavel

Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā
valodā sniedz visu informāciju un 
dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tās oficiālajā
valodā sniedz visu informāciju un 
dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā 
valodā sniedz visu informāciju un 
dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā 
valodā papīra vai elektroniskā formātā 
sniedz visu informāciju un dokumentāciju , 
kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL 
atbilstību. Tie pēc minētās iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu 
apdraudējumu, ko rada IAL, ko tie laiduši 
tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā 
valodā sniedz visu informāciju un 
dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

10. Ražotāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tai saprotamā 
valodā papīra vai elektroniskā veidā 
sniedz visu informāciju un dokumentāciju, 
kas vajadzīga, lai apliecinātu IAL 
atbilstību. Tie pēc minētās iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu 
apdraudējumu, ko rada IAL, ko tie laiduši 
tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 209
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc pamatota valsts tirgus uzraudzības
iestādes pieprasījuma sniegt tai visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību;

b) pēc pamatota kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma sniegt tai visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu IAL atbilstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 210
Laura Agea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc pamatota valsts tirgus uzraudzības 
iestādes pieprasījuma sniegt tai visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
vajadzīga, lai apliecinātu IAL atbilstību;

b) pēc valsts tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma sniegt tai papīra vai 
elektroniskā formātā visu informāciju un 
dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību;

Or. it

Grozījums Nr. 211
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pēc valsts tirgus uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma sadarboties ar tām visos 
pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu 
apdraudējumus, ko rada IAL, uz kuriem 
attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

c) pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma sadarboties ar tām visos 
pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu 
apdraudējumus, ko rada IAL, uz kuriem 
attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

Or. fr
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Grozījums Nr. 212
Guillaume Balas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Importētāji pirms IAL laišanas tirgū 
gādā, lai ražotājs būtu veicis pienācīgu(-as) 
18. pantā minēto(-ās) atbilstības 
novērtēšanas procedūru(-as). Tie 
nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis 
tehnisko dokumentāciju, lai IAL būtu 
CE zīme, lai tiem būtu pievienota ES 
atbilstības deklarācija vai vienkāršota ES 
atbilstības deklarācija un 8. panta 
7. punktā minētās instrukcijas, un lai 
ražotājs būtu izpildījis 8. panta 5. un 
6. punkta prasības.

2. Importētāji pirms IAL laišanas tirgū 
gādā, lai ražotājs būtu veicis pienācīgu(-as) 
18. pantā minēto(-ās) atbilstības 
novērtēšanas procedūru(-as). Tie 
nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis 
tehnisko dokumentāciju, lai IAL būtu 
CE zīme, lai tiem būtu pievienota ES 
atbilstības deklarācija vai vienkāršota ES 
atbilstības deklarācija un pieprasītie 
dokumenti, un lai ražotājs būtu izpildījis 
8. panta 5. un 6. punkta prasības.

Or. fr

Grozījums Nr. 213
Emilian Pavel

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz IAL norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, 
kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
IAL pievienotajā dokumentā. 
Kontaktinformācija ir galalietotājiem un 
tirgus uzraudzības iestādēm viegli 
saprotamā valodā.

3. Importētāji uz IAL norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, 
kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
IAL pievienotajā dokumentā. 
Kontaktinformācija ir galalietotāju un 
tirgus uzraudzības iestāžu oficiālajā
valodā.

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Importētāji gādā, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
minētās instrukcijas patērētājiem un citiem 
galalietotājiem saprotamā valodā, kā to 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

4. Importētāji gādā, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
minētās instrukcijas un cita informācija
patērētājiem un citiem galalietotājiem 
saprotamā valodā, kā to noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 215
David Casa

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Importētāji gādā, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
minētās instrukcijas patērētājiem un citiem 
galalietotājiem saprotamā valodā, kā to 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

4. Importētāji gādā, lai IAL būtu 
pievienotas II pielikuma 1.4. punktā 
minētās instrukcijas patērētājiem un citiem 
galalietotājiem saprotamā valodā, kā to 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un tām pēc 
iespējas jābūt lingvistiski neitrālām.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
IAL radīto apdraudējumu, importētāji 
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patērētāju un citu galalietotāju veselības 
un drošības aizsardzības nolūkā veic IAL, 
kurus dara pieejamus tirgū, izlases veida 
pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic 
sūdzību, neatbilstīgu IAL un atsauktu 
IAL reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē 
par šo uzraudzību izplatītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 217
David Casa

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši 
tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties 
veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai 
panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības 
gadījumā tos izņemtu no tirgus vai 
atsauktu. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, importētāji nekavējoties par 
to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši 
pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju 
jo īpaši par neatbilstību un par visiem 
veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši 
tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties 
veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai 
panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības 
gadījumā tos izņemtu no tirgus vai 
atsauktu. Šādi pasākumi jāveic ne vēlāk kā 
piecas darba dienas pēc dienas, kad 
importētāji ir ieguvuši attiecīgo 
informāciju. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, importētāji nekavējoties par 
to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši 
pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju 
jo īpaši par neatbilstību un par visiem
veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši 
tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties 
veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai 
panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības 
gadījumā tos izņemtu no tirgus vai 
atsauktu. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, importētāji nekavējoties par 
to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši 
pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju 
jo īpaši par neatbilstību un par visiem 
veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
pamats uzskatīt, ka IAL, kurus tie laiduši 
tirgū, neatbilst šai regulai, nekavējoties 
veic vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai 
panāktu IAL atbilstību vai arī vajadzības 
gadījumā tos izņemtu no tirgus vai 
atsauktu. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, importētāji nekavējoties par 
to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās tie IAL ir darījuši 
pieejamus tirgū, norādot sīku informāciju 
jo īpaši par neatbilstību un par visiem 
veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Pēc 
tam tirgus uzraudzības iestādēm, kamēr 
nav piemērots korektīvs pasākums, ir 
pienākums informēt sabiedrību par risku.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Laura Agea

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Importētāji pēc pamatota kompetentās 
valsts iestādes pieprasījuma tai viegli 
saprotamā valodā papīra vai elektroniskā 
veidā sniedz visu informāciju un 
dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

8. Importētāji pēc kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma papīra un 
elektroniskā veidā sniedz visu informāciju 
un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai 
apliecinātu IAL atbilstību. Tie pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada IAL, ko 
tie laiduši tirgū.

Or. it
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Grozījums Nr. 220
Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu 
tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE 
zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības 
deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības 
deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā 
norādītās instrukcijas tās dalībvalsts 
galalietotājiem viegli saprotamā valodā, 
kurā IAL būs pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojuši 
8. panta 5. un 6. punkta un 10. panta 
3. punkta prasības.

2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu 
tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE 
zīme, vai tam ir pievienoti vajadzīgie 
dokumenti un II pielikuma 1.4. punktā 
norādītās instrukcijas un cita informācija
tās dalībvalsts galalietotājiem viegli 
saprotamā valodā, kurā IAL būs pieejams 
tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir 
ievērojuši attiecīgi 8. panta 5. un 6. punkta 
un 10. panta 3. punkta prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Emilian Pavel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu 
tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE 
zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības 
deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības 
deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā 
norādītās instrukcijas tās dalībvalsts 
galalietotājiem viegli saprotamā valodā, 
kurā IAL būs pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojuši 
8. panta 5. un 6. punkta un 10. panta 
3. punkta prasības.

2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu 
tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE 
zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības 
deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības 
deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā 
norādītās instrukcijas tās dalībvalsts 
galalietotāju oficiālajā valodā, kurā IAL 
būs pieejams tirgū, un vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojuši 8. panta 5. un 
6. punkta un 10. panta 3. punkta prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Guillaume Balas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu 
tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE 
zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības 
deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības 
deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā 
norādītās instrukcijas tās dalībvalsts 
galalietotājiem viegli saprotamā valodā, 
kurā IAL būs pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojuši 
8. panta 5. un 6. punkta un 10. panta 
3. punkta prasības.

2. Izplatītāji, pirms dara IAL pieejamu 
tirgū, pārliecinās, vai IAL ir uzlikta CE 
zīme, vai tam ir pievienota ES atbilstības 
deklarācija vai vienkāršota ES atbilstības 
deklarācija un II pielikuma 1.4. punktā 
norādītās instrukcijas un cita informācija 
tās dalībvalsts galalietotājiem viegli 
saprotamā valodā, kurā IAL būs pieejams 
tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir 
ievērojuši 8. panta 5. un 6. punkta un 
10. panta 3. punkta prasības.

Or. fr

Grozījums Nr. 223
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamats 
uzskatīt, ka IAL neatbilst piemērojamajām 
būtiskajām veselības un drošības prasībām, 
kas izklāstītas II pielikumā, viņš nedara 
IAL pieejamu tirgū, līdz nav panākta to 
atbilstība. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, izplatītājs par to informē 
ražotāju vai importētāju un tirgus 
uzraudzības iestādes.

Ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamats 
uzskatīt, ka IAL neatbilst piemērojamajām 
būtiskajām veselības un drošības prasībām, 
kas izklāstītas II pielikumā, viņš nedara 
IAL pieejamu tirgū, līdz nav panākta to 
atbilstība. Turklāt, ja IAL rada 
apdraudējumu, izplatītājs par to informē 
ražotāju vai importētāju un tirgus 
uzraudzības iestādes. Pēc tam ražotājs 
nekavējoties atsauc IAL no tirgus. Tirgus 
uzraudzības iestādēm, kamēr nav 
piemērots korektīvs pasākums, ir 
pienākums informēt sabiedrību par risku.

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka IAL, kurus tie darījuši 
pieejamus tirgū, neatbilst šīs regulas 
prasībām, pārliecinās, ka ir veikti 
vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai panāktu 
IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā 
tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, 
ja IAL rada apdraudējumu, izplatītāji 
nekavējoties par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kuru 
tirgū tie IAL ir darījuši pieejamus, norādot 
sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
par visiem veiktajiem korektīvajiem 
pasākumiem.

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir pamats 
uzskatīt, ka IAL, kurus tie darījuši 
pieejamus tirgū, neatbilst šīs regulas 
prasībām, pārliecinās, ka ir veikti 
vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai panāktu 
IAL atbilstību vai arī vajadzības gadījumā 
tos izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, 
ja IAL rada apdraudējumu, izplatītāji 
nekavējoties par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kuru 
tirgū tie IAL ir darījuši pieejamus, norādot 
sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
par visiem veiktajiem korektīvajiem 
pasākumiem. Pēc tam tirgus uzraudzības 
iestādēm, kamēr nav piemērots korektīvs 
pasākums, ir pienākums informēt 
sabiedrību par risku.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas 
vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 
8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas 
laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču 
zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka 
izmaiņas var ietekmēt atbilstību 
piemērojamajām būtiskajām veselības un 

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas 
vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 
8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas 
laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču 
zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka 
izmaiņas var ietekmēt atbilstību šīs regulas 
noteikumiem.
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drošības prasībām, kas izklāstītas 
II pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 226
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas 
vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 
8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas 
laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču 
zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka 
izmaiņas var ietekmēt atbilstību 
piemērojamajām būtiskajām veselības un 
drošības prasībām, kas izklāstītas 
II pielikumā.

Importētāju vai izplatītāju šīs regulas 
vajadzībām uzskata par ražotāju, un tam ir 
8. pantā noteiktie ražotāja pienākumi, ja tas 
laiž tirgū IAL ar savu nosaukumu vai preču 
zīmi vai izmaina jau tirgū laistu IAL tā, ka 
izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai 
regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. CE zīmi redzami, salasāmi un 
neizdzēšami piestiprina uz IAL. Ja tas nav 
iespējams vai attaisnojams IAL īpatnību 
dēļ, CE zīmi piestiprina uz iepakojuma un 
pavaddokumentos.

2. CE zīmi redzami, salasāmi un 
neizdzēšami piestiprina uz IAL. Ja tas nav 
iespējams vai attaisnojams IAL īpatnību 
dēļ, CE zīmi piestiprina uz iepakojuma un 
pavaddokumentos tā, ka tā ir redzama, 
salasāma un neizdzēšama.

Or. fr
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Grozījums Nr. 228
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstības novērtēšanas struktūra tiek 
izveidota saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
un tai ir juridiskas personas statuss.

2. Atbilstības novērtēšanas struktūra tiek 
izveidota saskaņā ar katras dalībvalsts
tiesību aktiem, un tai ir juridiskas personas 
statuss.

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem nav ne tieši, ne netieši saistīti 
ar IAL projektēšanu, ražošanu, pieejamības 
nodrošināšanu, lietošanu vai apkalpošanu, 
kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās 
personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var 
būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai 
godīgumam attiecībā uz tām atbilstības 
novērtēšanas darbībām, saistībā ar kurām 
struktūra ir paziņota. Tas jo īpaši attiecas 
uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem nav ne tieši, ne netieši saistīti 
ar IAL projektēšanu, ražošanu, pieejamības 
nodrošināšanu, pārdošanu, lietošanu vai 
apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās 
darbībās iesaistītās personas. Viņi 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā 
viņu lēmuma neatkarībai vai godīgumam 
attiecībā uz tām atbilstības novērtēšanas 
darbībām, saistībā ar kurām struktūra ir 
paziņota. Tas jo īpaši attiecas uz 
konsultāciju pakalpojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 230
Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
23. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par 
II pielikumā izklāstītajām būtiskajām 
veselības un drošības prasībām, 
piemērojamajiem saskaņotajiem 
standartiem un attiecīgajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu noteikumiem;

c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par 
II pielikumā izklāstītajām veselības un 
drošības pamatprasībām, piemērojamajiem 
saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem 
noteikumiem Savienības saskaņošanas 
tiesību aktos un attiecīgajos valstu tiesību 
aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
23. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien 
atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati 
nav tieši atbildīga par atbilstības 
novērtēšanu.

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien 
atbildību neuzņemas dalībvalsts saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati 
nav tieši atbildīga par atbilstības 
novērtēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
23. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien 
atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati 

9. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien 
atbildību neuzņemas dalībvalsts saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati 
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nav tieši atbildīga par atbilstības 
novērtēšanu.

nav tieši atbildīga par atbilstības 
novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
23. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
nodrošina, lai darbinieki, kas veic 
atbilstības novērtēšanas uzdevumus, būtu
informēti par attiecīgajām standartizācijas 
darbībām un saskaņā ar šo regulu 
izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas 
grupas darbībām, vai pašas piedalītos šo 
darbību veikšanā un piemēro kā 
pamatnostādnes šīs darba grupas 
administratīvos lēmumus un sagatavotos 
dokumentus.

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi 
par atbilstības novērtēšanas uzdevumu 
veikšanu, ir informēti par attiecīgajām 
standartizācijas darbībām un saskaņā ar šo 
regulu izveidotās paziņoto struktūru 
koordinācijas grupas darbībām, vai pašas 
piedalās šo darbību veikšanā un piemēro 
šīs darba grupas lēmumus un sagatavotos 
dokumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus 
par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā 
ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto 
meitasuzņēmumu, tā pārliecinās, ka 
apakšlīguma slēdzējs vai meitasuzņēmums
atbilst 23. panta prasībām, un attiecīgi 
informē paziņojošo iestādi.

1. Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus 
par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā 
ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto 
filiāli, tā pārliecinās, ka apakšlīguma 
slēdzēji vai meitasuzņēmumi visā 
atbilstības ķēdē atbilst 23. panta prasībām, 
un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.
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Or. en

Grozījums Nr. 235
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankcijas Uzraudzība, kontrole, sankcijas un sodi

Or. en

Grozījums Nr. 236
Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu neievērošanu, un veic 
visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka šīs sankcijas īsteno. 
Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, 
samērīgām un atturošām. Dalībvalstis par 
šiem noteikumiem Komisiju informē 
vēlākais līdz [3 mēneši pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas] un nekavējoties to 
informē par jebkuriem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
norādījumiem, kontroli un sankcijām, kas 
piemērojamas par šīs regulas noteikumu 
neievērošanu, un veic visus vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu minēto 
noteikumu izpildi. Lai izvairītos no 
nepareizas IAL izmantošanas un 
neparedzētiem trūkumiem, dalībvalstis 
izstrādā norādījumus, kā izpildāmas šīs 
regulas prasības. Tās visupirms sagatavo 
nepieciešamos norādījumus, kā 
izpildāmas šīs regulas prasības. Ja tomēr 
pēc vajadzīgo norādījumu saņemšanas 
prasības joprojām nav izpildītas, tiek 
piemērots sods. Paredzētajām sankcijām 
jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši 
pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un 
nekavējoties to informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.
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Or. en

Grozījums Nr. 237
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu neievērošanu, un veic 
visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka šīs sankcijas īsteno. 
Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, 
samērīgām un atturošām. Dalībvalstis par 
šiem noteikumiem Komisiju informē 
vēlākais līdz [3 mēneši pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas] un nekavējoties to 
informē par jebkuriem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
uzraudzību, kontroli, sodiem un 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu neievērošanu, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu minēto noteikumu izpildi. 
Paredzētajiem sodiem un sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
Komisiju informē vēlākais līdz [3 mēneši 
pirms šīs regulas piemērošanas dienas] un 
nekavējoties to informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Laura Agea

Regulas priekšlikums
I pielikums – II kategorija – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vajadzībām pielāgoti IAL, izņemot 
gadījumus, kad šādi IAL paredzēti 
lietotāju aizsardzībai pret I kategorijā 
norādīto apdraudējumu.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 239
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
I pielikums – III kategorija – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai 
pret ļoti nopietnu apdraudējumu. III 
kategorijā iekļauti tikai IAL, kas paredzēti 
lietotāju aizsardzībai pret šādu 
apdraudējumu:

IAL, kas paredzēti lietotāju aizsardzībai 
pret tādu ļoti nopietnu apdraudējumu kā 
nāve vai nenovēršams kaitējums veselībai. 
III kategorijā iekļauti tikai IAL, kas 
paredzēti lietotāju aizsardzībai pret šādu 
apdraudējumu:

Or. en

Grozījums Nr. 240
Laura Agea

Regulas priekšlikums
I pielikums – III kategorija – la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) smagas galvas traumas risks darba 
vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
II pielikums – -1. virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IEVADPIEZĪMES

1. Šajā regulā noteiktās būtiskās veselības 
un drošības prasības ir obligātas.

2. Saistības, ko nosaka būtiskās veselības 
un drošības prasības, ir piemērojamas 
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tikai tad, ja pastāv konkrētajam IAL 
atbilstīgais apdraudējums.

3. Būtiskās prasības jāinterpretē un 
jāpiemēro tā, lai projektēšanas un 
ražošanas laikā ņemtu vērā tehnikas 
attīstību un pašreizējo praksi, kā arī 
tehniskos un ekonomiskos apsvērumus, 
kuri ir saskaņā ar augsta līmeņa veselības 
un drošības aizsardzību.

4. Ražotāja pienākums ir veikt riska 
novērtējumu, lai apzinātu visus tos riskus, 
kuri attiecas uz viņa IAL. Pēc tam 
ražotājs to projektē un ražo, ņemot vērā 
minēto novērtējumu.

5. Projektējot un ražojot IAL un 
sagatavojot instrukcijas, ražotājs ieplāno 
ne tikai IAL paredzēto lietojumu, bet arī 
tā pamatoti sagaidāmo izmantošanu. 
Vajadzības gadījumā tiek nodrošināta 
tādu personu veselības aizsardzība un 
drošība, kas nav lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 1.2.1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Materiāli, no kā izgatavots IAL, arī visi 
iespējamie to sadalīšanās produkti, nedrīkst 
negatīvi ietekmēt lietotāju veselību vai 
drošību.

Materiāli, no kā izgatavots IAL, arī visi 
iespējamie to sadalīšanās produkti, nedrīkst 
negatīvi ietekmēt lietotāju veselību vai 
drošību vai arī radīt situāciju, kurā IAL 
vairs neatbilst būtiskajām veselības un 
drošības prasībām, kas noteiktas šajā 
regulā.

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Ražotāja instrukcija 1.4. Ražotāja sniegtās instrukcijas un 
informācija

Or. fr

Grozījums Nr. 244
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) IAL vai konkrētu tā sastāvdaļu derīguma 
termiņu vai nolietojuma periodu;

e) attiecīgā gadījumā –– IAL vai konkrētu 
tā sastāvdaļu derīguma termiņu vai 
nolietojuma periodu;

Or. fr

Grozījums Nr. 245
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.12. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iespējams, šo tipu IAL piestiprinātajiem 
identifikācijas marķējumiem vai 
rādītājiem, kas tieši vai netieši attiecas uz 
veselības aizsardzību un drošību, jābūt 
saskaņotām piktogrammām vai 
ideogrammām. Tiem jābūt skaidri 
redzamiem un salasāmiem un tādiem 
jāpaliek visu paredzamo IAL lietderīgās 
izmantošanas laiku. Turklāt šiem 

Ja iespējams, šo tipu IAL piestiprinātajiem 
identifikācijas marķējumiem vai 
rādītājiem, kas tieši vai netieši attiecas uz 
veselības aizsardzību un drošību, jābūt 
saskaņotām piktogrammām vai 
ideogrammām. Tiem jābūt skaidri 
redzamiem un salasāmiem un tādiem 
jāpaliek visu paredzamo IAL lietderīgās 
izmantošanas laiku. Turklāt šiem 
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marķējumiem jābūt pilnīgiem, precīziem 
un saprotamiem, lai novērstu jebkādu 
nepareizu interpretāciju; jo īpaši, ja šādos 
marķējumos iekļauti vārdi vai teikumi, 
tiem jābūt tās dalībvalsts oficiālajā(-ās) 
valodā(-ās), kur IAL paredzēts lietot.

marķējumiem jābūt pilnīgiem, precīziem 
un saprotamiem, lai novērstu jebkādu 
nepareizu interpretāciju; jo īpaši, ja šādos 
marķējumos iekļauti vārdi vai teikumi, 
tiem jābūt patērētājiem un galalietotājiem 
viegli saprotamā valodā, kā noteikusi 
dalībvalsts, kurā IAL darīts pieejams 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3.9. apakšpunkts – 3.9.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā aizsargbrilles jāprojektē un 
jāražo tā, lai katram kaitīgajam viļņu 
garumam atbilstu tāds spektrālais pārneses 
koeficients, kas līdz minimumam samazina 
to starojuma enerģijas gaismas plūsmas 
blīvumu, kas caur filtru spēj sasniegt 
lietotāja acis, un nekādā gadījumā 
nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo 
iedarbību.

Šajā nolūkā acu aizsargaprīkojums
jāprojektē un jāražo tā, lai katram 
kaitīgajam viļņu garumam atbilstu tāds 
spektrālais pārneses koeficients, kas līdz 
minimumam samazina to starojuma 
enerģijas gaismas plūsmas blīvumu, kas 
caur filtru spēj sasniegt lietotāja acis, un 
nekādā gadījumā nepārsniegtu maksimāli 
pieļaujamo iedarbību. IAL, kas projektēti, 
lai aizsargātu ādu pret nejonizējošo 
starojumu, jāspēj absorbēt vai atstarot 
lielāko daļu no izstarotās enerģijas ar 
kaitīgiem viļņu garumiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pieņemšanas gadījumā šo izmaiņu, aizstājot „aizsargbrilles” ar „acu 
aizsargaprīkojums”, izdarīs visā tekstā.

Grozījums Nr. 247
Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības 
novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs 
izpilda 2., 3. un 4. punktā noteiktos 
pienākumus un nodrošina un deklarē uz 
savu atbildību, ka attiecīgais IAL atbilst 
piemērojamajām būtiskajām veselības 
aizsardzības un drošības prasībām, kas 
minētas 5. pantā un noteiktas 
II pielikumā.

1. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības 
novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs 
izpilda 2., 3. un 4. punktā noteiktos 
pienākumus un nodrošina un deklarē uz 
savu atbildību, ka attiecīgais IAL atbilst šīs 
regulas piemērojamajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.1 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Ražotājs katram atsevišķam IAL, kas 
atbilst piemērojamajām būtiskajām 
veselības aizsardzības un drošības
prasībām, piestiprina CE zīmi.

4.1. Ražotājs katram atsevišķam IAL, kas 
atbilst šīs regulas piemērojamajām 
prasībām, piestiprina CE zīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Claude Rolin

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes 
sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu 
kopiju līdz ar tehniskās dokumentācijas 
kopiju pieejamus valsts iestādēm 10 gadus 

9. Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes 
sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu 
kopiju līdz ar tehniskās dokumentācijas 
kopiju pieejamus valsts iestādēm 10 gadus 
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pēc IAL laišanas tirgū. pēc tam, kad IAL ir darīts pieejams tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 250
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Ražotājs piestiprina CE zīmi katram 
atsevišķam IAL, kas atbilst ES tipa 
pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam 
un piemērojamajām būtiskajām veselības 
aizsardzības un drošības prasībām.

3.1. Ražotājs piestiprina CE zīmi katram 
atsevišķam IAL, kas atbilst ES tipa 
pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam 
un šīs regulas piemērojamajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz 
produkta verificēšanu, ir atbilstības 
novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru 
ražotājs izpilda 2., 3., 5.2. un 6. punktā 
noteiktos pienākumus un nodrošina un uz 
savu atbildību deklarē, ka IAL, uz ko 
attiecas 4. punkta noteikumi, atbilst ES tipa 
pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam 
un piemērojamajām būtiskajām veselības 
aizsardzības un drošības prasībām, kas 
minētas 5. pantā un noteiktas 
II pielikumā.

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz 
kvalitātes nodrošināšanu ražošanas 
procesā, ir tā atbilstības novērtēšanas 
procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2., 
3. un 6. punktā norādītos pienākumus un 
nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka 
attiecīgais IAL atbilst ES tipa pārbaudes 
sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs 
regulas piemērojamajām prasībām.

Or. en



AM\1052326LV.doc 59/59 PE549.449v01-00

LV

Grozījums Nr. 252
Claude Rolin

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. daļa – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotājs 10 gadus pēc IAL laišanas
tirgū glabā pieejamu valsts iestādēm:

6. Ražotājs 10 gadus pēc tam, kad IAL 
darīts pieejams tirgū, glabā pieejamu valsts 
iestādēm:

Or. fr


