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LV Vienoti daudzveidībā LV

11.4.2019 A8-0277/215

Grozījums Nr. 215
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0277/2018
Nicola Danti
Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Produktu identifikācijas un 
izsekojamības nodrošināšana visā 
piegādes ķēdē palīdz identificēt uzņēmējus 
un veikt efektīvus korektīvos pasākumus 
pret nedrošiem produktiem, piemēram, 
mērķtiecīgu izņemšanu no tirgus. 
Tādējādi produktu identifikācija un 
izsekojamība nodrošina, ka patērētāji un 
uzņēmēji saņem precīzu informāciju par 
nedrošiem produktiem, palielinot uzticību 
tirgum un novēršot liekus traucējumus 
tirdzniecībai. Tāpēc uz produktiem 
vajadzētu būt informācijai, kas ļauj 
identificēt produktu, ražotāju un attiecīgā 
gadījumā importētāju. Ražotājiem būtu 
jāsagatavo arī tehniskā dokumentācija 
par to produktiem, un šim nolūkam tie var 
izvēlēties vispiemērotāko un izmaksu ziņā 
lietderīgāko veidu, piemēram, 
elektroniskus līdzekļus. Turklāt būtu 
jāprasa, lai uzņēmēji identificētu tos 
uzņēmējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu produktu.

Or. en

Pamatojums

Uzlabota izsekojamības sistēma ir patērētāju un uzņēmumu interesēs, jo samazina krāpšanas 
un viltotu produktu iespējamību.
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11.4.2019 A8-0277/216

Grozījums Nr. 216
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Ferrara
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0277/2018
Nicola Danti
Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 b) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. Jo īpaši 
izcelsmes valsts norāde palīdz identificēt 
faktisko ražošanas vietu gadījumos, kad 
ražotājs nav izsekojams vai norādītā 
adrese atšķiras no faktiskās ražošanas 
vietas. Šī informācija var atvieglot tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu konstatēt 
faktisko ražošanas vietu un nodrošināt 
kontaktus ar izcelsmes valsts iestādēm 
divpusējas vai daudzpusējas sadarbības 
satvarā attiecībā uz patēriņa preču 
drošumu, lai veiktu atbilstošus turpmākus 
uzraudzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Marķējums, kas nepārprotami norādītu konkrētā produkta ģeogrāfisko izcelsmi un tā 
izstrādes veidu, aizsargātu uzņēmumus, darbvietas un patērētājus.
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Grozījums Nr. 217
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0277/2018
Nicola Danti
Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula paredz arī sistēmu, kura 
nodrošinātu produkta identifikāciju un 
izsekojamību visā piegādes ķēdē, tostarp 
prasības par produkta izcelsmes valsts 
norādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 218
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0277/2018
Nicola Danti
Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Produktu izsekojamība

1. Attiecībā uz konkrētiem produktiem, 
produktu kategorijām vai grupām, kas 
specifisku raksturlielumu vai īpašu 
izplatīšanas vai izmantošanas apstākļu dēļ 
var radīt nopietnu risku personu veselībai 
un drošumam, Komisija var prasīt 
uzņēmējiem, kuri minētos produktus 
laiduši vai darījuši pieejamus tirgū, 
izveidot izsekojamības sistēmu vai 
pievienoties šādai sistēmai.
2. Izsekojamības sistēma paredz vākt un 
glabāt elektroniskus datus, kas ļauj 
identificēt produktu un tā piegādes ķēdē 
iesaistītos uzņēmumus, kā arī novietot 
unikālu svītrkodu, hologrammu, 
mikroshēmu vai citu datu nesēju uz 
produkta, tā iepakojuma vai tam 
pievienotajos dokumentos, tādējādi 
nodrošinot piekļuvi minētajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Uzlabota izsekojamības sistēma ir patērētāju un uzņēmumu interesēs, jo samazina krāpšanas 
un viltotu produktu iespējamību.
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11.4.2019 A8-0277/219

Grozījums Nr. 219
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0277/2018
Nicola Danti
Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Regulas priekšlikums
4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants
Izcelsmes norāde

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz produktiem ir norādīta produkta 
izcelsmes valsts vai — ja produkta izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams — tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai produktam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu 1. punktā minēto izcelsmes 
valsti, piemēro nepreferenciālos izcelsmes 
noteikumus, kas izklāstīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 
9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar 
ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 60. 
līdz 63. pantā.
3. Ja 2. punktā minētā izcelsmes valsts ir 
Savienības dalībvalsts, ražotāji un 
importētāji var atsaukties uz Savienību vai 
uz konkrētu dalībvalsti.

Or. en


