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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par produktu drošuma jautājuma risināšanu vienotajā tirgū
(2019/2190(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 
2001/95/EK par produktu vispārēju drošību, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumu 
Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu Nr. 93/465/EEK, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK 
un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 
95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 
2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulu 
(ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza 
Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīvu (ES) 
2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas 
sistēmu drošību visā Savienībā (Kiberdrošības direktīva), 

– ņemot vērā 2020. gada 12. februāra rezolūciju par automatizētiem lēmumu pieņemšanas 
procesiem: patērētāju aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites 
nodrošināšana1, 

– ņemot vērā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par visaptverošu Eiropas rūpniecības 
politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku2, 

– ņemot vērā 2018. gada 13. decembra rezolūciju par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības 
politiku3, 

– ņemot vērā 2018. gada 12. decembra rezolūciju par vienotā tirgus pasākumu kopumu4, 

– ņemot vērā 2018. gada 3. oktobra rezolūciju par sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijām un 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0032.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0081.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0528.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0511.
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blokķēdēm: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības5, 

– ņemot vērā 2017. gada 4. jūlija rezolūciju par Eiropas standartiem 21. gadsimtam6, 

– ņemot vērā Komisijas darba programmu 2020. gadam “Savienība, kas tiecas uz 
augstākiem mērķiem” (COM(2020)0037), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra ziņojumu par mākslīgo intelektu, lietu 
internetu un robotiku drošuma un atbildības aspektā (COM(2020)0064), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra Balto grāmatu par mākslīgo intelektu. 
Eiropiska pieeja — izcilība un uzticēšanās (COM(2020)0065), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu par Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanu (COM(2020)0067), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu par ilgtermiņa rīcības plānu 
vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai un izpildei (COM(2020)0094), 

– ņemot vērā Komisijas Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupas 2019. gada 
8. aprīlī publicētās ētikas pamatnostādnes, 

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 8. aprīļa paziņojumu “Vairojot uzticēšanos 
antropocentriskam mākslīgajam intelektam” (COM(2019)0168), 

– ņemot vērā Komisijas Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupas 2019. gada 26. 
jūnijā publicēto ziņojumu “Politikas un ieguldījumu ieteikumi uzticama mākslīgā 
intelekta jomā”, 

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020), 

A. tā kā vienotais preču tirgus ir viens no svarīgākajiem ES ekonomikas stūrakmeņiem un 
preču tirdzniecība pašlaik rada aptuveni ceturto daļu no ES IKP un trīs ceturtdaļas no 
ES iekšējās tirdzniecības; 

B. tā kā jaunās tehnoloģijas pārveido produktu īpašības un tādēļ tās ir jāreglamentē, lai 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību un juridisko noteiktību; tā kā Komisijas ziņojums par 
mākslīgā intelekta (MI), lietu interneta (IoT) un robotikas drošumu un atbildību paver 
ceļu šā mērķa sasniegšanai, 

1. uzsver, ka Covid-19 krīzes dēļ ES iedzīvotāju aizsardzības nolūkā ir ārkārtīgi svarīgi 
nodrošināt, lai visiem produktiem, kas vajadzīgi ārkārtas situācijas pārvarēšanai, jo īpaši 
medicīniskajiem un aizsardzības līdzekļiem, tostarp produktiem no valstīm ārpus ES, 
būtu visaugstākais drošuma līmenis; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt to 

5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0373.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0278.
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saskaņotās darbības produktu drošuma regulējumā; 

Visu produktu drošums

2. atzinīgi vērtē Regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību, bet uzsver, ka, izņemot 
muitas pārbaudes, to piemēro tikai produktiem, uz kuriem attiecas Savienības 
saskaņošanas tiesību akti, taču aptuveni viena trešdaļa no visiem ES apritē esošajiem 
produktiem ir nesaskaņoti produkti; mudina Komisiju atjaunināt tirgus uzraudzības 
noteikumus, tostarp tos, kas attiecas uz nesaskaņotiem produktiem, un pielāgot tos 
digitālā laikmeta mērķiem; 

3. norāda, ka produktu drošuma noteikumi ir jāpielāgo digitālajai pasaulei; aicina 
Komisiju, pārskatot Produktu vispārējas drošības direktīvu (GPSD), risināt problēmas, 
kas saistītas ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram, mākslīgo intelektu (MI), lietu 
internetu (IoT) un robotiku, un apzināt un novērst nepilnības spēkā esošajos tiesību 
aktos, piemēram, Direktīvā par mašīnām un Radioiekārtu direktīvā, vienlaikus 
izvairoties no tiesību aktu dublēšanās; 

4. aicina Komisiju, pārskatot GPSD, no jauna definēt terminu “produkts”, lai tas 
atspoguļotu tādu jauno tehnoloģiju sarežģītību kā savrupā programmatūra un 
programmatūra vai atjauninājumi, kas izraisa produkta būtisku pārveidošanu, kā 
rezultātā tiek radīts de facto jauns produkts; 

5. pauž pārliecību, ka produktos iestrādātais MI var mainīt produktu iezīmes un ietekmēt 
to drošumu pēc laišanas tirgū, jo īpaši atjauninājumu rezultātā vai saistībā ar pašmācības 
tehnoloģijām; mudina Komisiju apsvērt, vai “laišana tirgū” kā izšķirošais brīdis, kad 
uzņēmējam jāgarantē produkta drošums, ir pieeja, kas joprojām atbilst paredzētajam 
mērķim; 

6. piekrīt, ka MI sistēmām vajadzētu būt drošām, lai tās būtu uzticamas, kā norādīts augsta 
līmeņa ekspertu grupas ētikas pamatnostādnēs attiecībā uz uzticamu MI; pauž 
pārliecību, ka ir vajadzīga ES mēroga pieeja MI, tostarp vienota definīcija, lai izvairītos 
no iekšējā tirgus sadrumstalotības, kas mazinātu iedzīvotāju un uzņēmumu uzticēšanos, 
radītu juridisko nenoteiktību un vājinātu ES ekonomisko konkurētspēju; 

Atbilstība produktu drošuma noteikumiem

7. mudina Komisiju izstrādāt pasākumus, piemēram, uz risku balstītas novērtēšanas 
sistēmas un atbilstības novērtēšanas mehānismus, ja tādu vēl nav, lai nodrošinātu tādu 
produktu drošumu un drošību, kuros izmantotas jaunās tehnoloģijas, un sniegt atbalstu 
MVU, lai samazinātu slogu, ko šādi pasākumi var radīt; 

8. prasa, lai Komisija, veicot produktu atkārtotu novērtēšanu, izvērtētu, vai attiecībā uz 
zema riska produktiem atbilstības novērtēšanas nolūkā nebūtu lietderīgi apsvērt lielāku 
elastību, lai samazinātu administratīvo slogu un atvieglotu produktu modernizāciju; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā MI patstāvīgo pašmācīšanos visā produkta 
dzīves ciklā; aicina paredzēt cilvēka veiktu uzraudzību un efektīvas pārbaudes attiecībā 
uz augsta riska MI produktiem, lai nodrošinātu produktu drošumu; 
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10. mudina uzņēmējus jaunajās tehnoloģijās integrēt drošības mehānismus, tostarp 
pašremonta mehānismus, novērst nedrošas programmatūras augšupielādi, palielināt 
informētību par savu produktu drošuma problēmām un nodrošināt produktu drošumu 
visā to dzīves ciklā; 

11. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot savienotības infrastruktūru, tostarp 5G, lai 
uzlabotu savienoto produktu drošumu; 

12. pauž pārliecību, ka satīkloto ierīču kiberdrošība var apdraudēt produktu drošumu un ka 
šis jautājums ir jārisina, pārskatot attiecīgos noteikumus; 

13. aicina Komisiju paātrināt centienus izstrādāt Eiropas kiberdrošības sertifikācijas sistēmu 
MI, lietu interneta un robotikas produktiem un izveidot obligātas sertifikācijas sistēmas 
patēriņa produktiem, kuras var ātri atjaunināt, lai pielāgotos pašreizējiem riskiem, 
vienlaikus nekavējot inovāciju; 

Efektīva tirgus uzraudzība

14. mudina dalībvalstis palielināt savu tirgus uzraudzības iestāžu resursus un speciālās 
zināšanas, uzlabot to sadarbību, tostarp pārrobežu līmenī, uzlabot pārbaužu efektivitāti 
un lietderību, kā arī nodrošināt pienācīgu personālu muitas iestādēm, lai tās varētu 
identificēt nedrošus produktus, jo īpaši no trešām valstīm, un novērst to apriti iekšējā 
tirgū; 

15. mudina dalībvalstis noteikt minimālo paraugu ņemšanas līmeni; aicina tirgus 
uzraudzības iestādes regulāri un vismaz reizi gadā veikt nozarei specifiskus 
kontrolpirkumus, jo īpaši to produktu kategorijām, par kurām visvairāk ziņots sistēmā 
“Safety Gate” (Rapex); 

16. aicina Komisiju ātri pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1020 un jo 
īpaši tās 25. pantu, nosakot kritērijus un metodes saskaņotu un nesaskaņotu produktu 
pārbaudēm, un iekļaut prasību minimumu attiecībā uz to produktu pārbaudēm, kurus 
ieved Savienības tirgū, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu konsekventu, efektīvu un 
vienveidīgu izpildi; 

17. uzsver, ka produktiem, kurus patērētāji tieši iegādājas no trešo valstu uzņēmējiem, ir 
jāpiemēro efektīva kontrole; aicina tirgus uzraudzības iestādes veikt pienācīgas šo 
produktu pārbaudes; 

18. aicina Komisiju sadarboties ar trešo valstu regulatīvajām iestādēm, apmainoties ar tirgus 
uzraudzības informāciju par bīstamiem produktiem, un visos divpusējos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut tirgus uzraudzību; 

19. mudina Komisiju Eiropas un starptautiskā līmenī uzlabot sadarbību starp patērētāju 
aizsardzības, tirgus uzraudzības un muitas iestādēm, lai varētu ātri nodot informāciju 
par nedrošiem produktiem; 

20. sagaida, ka Komisija savā muitas rīcības plānā par prioritāti noteiks produktu drošumu; 

Droši produkti tiešsaistes tirdzniecības vietās
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21. atzinīgi vērtē tiešsaistes tirdzniecības vietām paredzēto apņemšanos attiecībā uz 
produktu drošumu7, bet uzsver, ka tā ir brīvprātīga; aicina Komisiju izvērtēt, kāda loma 
tirdzniecības vietām varētu būt nedrošu produktu atklāšanas uzlabošanā, un ierosināt 
obligātus noteikumus par to atbildību, ņemot vērā MVU īpašo lomu saskaņā ar Digitālo 
pakalpojumu tiesību aktu, GPSD pārskatīšanu un citus attiecīgos tiesību aktus; 

22. mudina tiešsaistes tirdzniecības vietas pēc iespējas ātrāk reaģēt uz Rapex paziņojumiem 
un efektīvi sadarboties ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nekavējoties atsaucot 
nedrošus produktus un veicot pasākumus, lai novērstu to atkārtotu parādīšanos; aicina 
Komisiju izstrādāt vadlīnijas tiešsaistes tirdzniecības vietām par to, kā efektīvi reaģēt uz 
nedrošiem produktiem; 

23. prasa tiešsaistes tirdzniecības vietām uzlabot sadarbību, pārbaudīt Rapex pirms 
produktu ievietošanas savās tīmekļa vietnēs, apmainīties ar informāciju par 
pārdevējiem, kas pārkāpj noteikumus, veikt efektīvus pasākumus pret tiem un to 
piegādes ķēdi un izstrādāt viegli pieejamu instrumentu, lai patērētāji varētu ziņot par 
nedrošiem produktiem; 

24. mudina Komisiju un dalībvalstis noteikt pienākumu tiešsaistes tirdzniecības vietām 
izveidot saskarni ar Rapex, lai nodrošinātu, ka pārdošanai piedāvātie produkti ir droši, 
un savās tīmekļa vietnēs ieviest saiti uz Rapex, lai palielinātu informētību par šo 
platformu; 

25. aicina Komisiju izvērtēt nepieciešamību pieprasīt, lai tiešsaistes platformas ievieš 
efektīvus un pienācīgus aizsardzības pasākumus nolūkā novērst nedrošu produktu 
reklāmas parādīšanos; 

26. aicina Komisiju risināt sarunas par vērienīgu PTO e-komercijas nolīgumu, lai uzlabotu 
produktu drošuma noteikumu ievērošanu tiešsaistē Eiropas un starptautiskā līmenī; 

Komisijas standartu programma 2020. gadam un izsekojamība

27. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas standartizācijas programmā 2020. gadam ir risinātas 
problēmas, kas rodas digitālajā vienotajā tirgū, piemēram, saistībā ar MI, lietu internetu, 
datu, tostarp veselības datu, aizsardzību, kiberdrošību un automatizētu mobilitāti; aicina 
Komisiju noteikt standartus, kas ļautu ieviest sadarbspējīgas tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu drošas jaunās tehnoloģijas visā ES; 

28. uzsver, ka izsekojamība visā piegādes ķēdē ir būtiska, lai uzlabotu produktu drošumu, jo 
skaidra un uzticama informācija par produktiem ļauj patērētājiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, izdarīt apzinātu izvēli un ļauj tirgus uzraudzības iestādēm veikt to 
uzdevumus; aicina Komisiju attiecīgi atjaunināt noteikumus par nesaskaņotu produktu 
izsekojamības prasībām; 

29. aicina Komisiju izvērtēt, kā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija un blokķēde varētu 
uzlabot produktu drošumu, uzlabojot produktu izsekojamību visā piegādes ķēdē, tostarp 

7 “Apņemšanās attiecībā uz produktu drošumu” ir tiešsaistes tirdzniecības vietu brīvprātīga apņemšanās attiecībā 
uz to nepārtikas patēriņa preču drošumu, ko tiešsaistē pārdod trešo personu pārdevēji, no 2018. gada jūnija.
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izmantojot to standartizāciju; 

Atsaukšana 

30. norāda, ka patērētāji nepietiekami reaģē uz produktu atsaukšanu un ka turpinās nedrošu 
produktu izmantošana, lai gan tie ir atsaukti; aicina Komisiju publicēt pamatnostādnes 
par atsaukšanas procedūrām, tostarp pārbaudes sarakstu ar konkrētām prasībām, lai 
palielinātu informēto patērētāju skaitu, vienlaikus ņemot vērā to, ka atsaukšana var radīt 
ievērojamas problēmas MVU; 

31. aicina mazumtirgotājus, tiešsaistes tirdzniecības vietas un patērētāju apvienības 
uzņemties lielāku lomu tiešsaistē vai bezsaistē iegādātu nedrošu produktu atsaukšanā, 
nodrošinot, ka patērētājiem ir pieejama pienācīga informācija; 

32. mudina Komisiju un dalībvalstis uzlabot pārrobežu apmaiņu ar paraugpraksi attiecībā 
uz atsaukšanu, palielināt produktu reģistrācijas rādītājus, lai varētu vieglāk identificēt 
attiecīgos patērētājus, tostarp pat tos, kas veikuši pārrobežu pirkumus, un ļaut 
ekonomikas dalībniekiem izmantot tādus datus kā lojalitātes shēmas, lai sasniegtu 
patērētājus, nepārkāpjot Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus; 

33. aicina dalībvalstis paredzēt, ka uzņēmējiem ir jāiesniedz tirgus uzraudzības iestādēm 
neapgrūtinoši atsauksmes ziņojumi par veiktajām produktu atsaukšanām, lai būtu 
iespējams novērtēt atsaukšanas efektivitāti; 

°

° °

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Vienotais tirgus ir priekšnoteikums, lai Eiropas Savienībā varētu tirgot miljoniem produktu. 
Mums ir jānodrošina, lai šie produkti būtu droši un tādējādi tiktu aizsargāta patērētāju 
veselība. Referente ir pārliecināta, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai uzlabotu produktu 
drošumu un nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni. 
Spēkā esošie produktu drošuma noteikumi ir jāizvērtē un jāpielāgo, lai ņemtu vērā digitālo 
pārveidi. Tas attiecas gan uz nozaru tiesību aktiem, piemēram, Direktīvu par mašīnām8, 
Radioiekārtu direktīvu9, Zemsprieguma direktīvu10 un Rotaļlietu direktīvu11, gan uz Produktu 
vispārējās drošības direktīvu12. Nepieciešamajai šo noteikumu pārskatīšanai jānodrošina, ka 
patērētāji var gūt labumu no augsta visu ražojumu drošuma līmeņa un ka šis drošums tiek 
efektīvi uzraudzīts. 

Visu produktu drošums

Regula par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību (Regula (ES) 2019/1020) tiks piemērota 
2021. gadā. Tas nodrošinās būtiskus uzlabojumus tirgus uzraudzībā, piemēram, lielāku 
pārrobežu sadarbību starp tirgus uzraudzības iestādēm. Tomēr šie uzlabojumi attiecas tikai uz 
produktiem, kuriem piemēro Savienības saskaņošanas tiesību aktus. Tā dēvētie nesaskaņotie 
produkti paliek neskarti, izņemot dažus kontroles noteikumus. Tas rada nepieņemamu 
situāciju, kad, piemēram, uz leļļu gultu, kam kā rotaļlietai piemēro saskaņotus noteikumus, 
attiecas stingrāki noteikumi nekā uz bērnu gultu, kas kā mēbele ir viens no tā dēvētajiem 
nesaskaņotajiem produktiem. Tādēļ referente ierosina pielāgot spēkā esošos noteikumus, lai 
arī nesaskaņotiem produktiem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni.

Ir vajadzīgi arī pielāgojumi, lai spēkā esošos drošuma noteikumus attiecinātu arī uz 
produktiem, kuros izmantotas jaunās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts (MI), lietu 
internets (IoT) un robotika. Tāpēc ir jāprecizē spēkā esošais regulējums un jānovērš 
regulējuma nepilnības. Būtu jāpielāgo, piemēram, pašreizējā produkta definīcija. Ir jāprecizē, 
vai programmatūru vai atjauninājumus var uzskatīt par atsevišķiem produktiem, ja tie ietekmē 
drošumu. Tāpat arī jāprecizē jautājums par to, vai “laišana tirgū” joprojām būtu jāuzskata par 
izšķirošo brīdi, lai novērtētu produkta drošumu. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka, 
piemēram, produkta spēja pašam attīstīt savas iezīmes laika gaitā var mainīt produkta 
funkcijas. 

Atbilstība produktu drošuma noteikumiem

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza 
Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana) (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.)
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 
22.5.2014., 62. lpp.)
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/35/ES par dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma 
robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.)
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu 
(OV L 170, 30.06.2009., 1. lpp.)
12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību 
(OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.)
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Referente uzskata, ka produktiem jābūt drošiem visā aprites ciklā. Produktu drošuma 
noteikumos attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām jāņem vērā šo tehnoloģiju specifika. Lai 
panāktu visaptverošu drošuma līmeni, vienlaikus izvairoties no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības, ir jāizveido vienots ES mēroga MI tiesiskais regulējums, kas nošķirtu zema 
riska un augsta riska MI saskaņā ar pieeju, kura balstīta uz risku. Referente ierosina pārbaudīt 
spēkā esošos atbilstības novērtēšanas kritērijus un ar atbilstošiem pasākumiem novērst 
pašreizējos trūkumus. Viņa uzskata, ka produktiem, kas ietver MI, IoT vai robotiku ar zemu 
risku, būtu jāpiemēro vienkāršota atbilstības novērtēšana. 
Ir arī svarīgi paredzēt, lai ierosinātie pasākumi nevajadzīgi neapgrūtinātu uzņēmumus kopumā 
un jo īpaši MVU, kas ir Eiropas vienotā tirgus pamats.

Efektīva tirgus uzraudzība

Vislabākie produktu drošuma noteikumi var panākt maz, ja netiek efektīvi uzraudzīta to 
ievērošana. Produktu drošuma un tirgus uzraudzības noteikumu izpilde ir dalībvalstu 
kompetencē. Šajā ziņā izšķiroša nozīme ir valstu tirgus uzraudzības iestādēm, kuru uzdevumi 
ir pastiprināti ar Regulu (EK) Nr. 1020/2019. Tās darbojas labi, taču to efektivitāti varētu vēl 
uzlabot, tāpēc referente uzskata, ka tirgus uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina pietiekami 
resursi un personāls, lai tās varētu efektīvi pildīt savus svarīgos uzdevumus. Referente 
uzskata, ka ir nepieciešama arī ciešāka sadarbība atsevišķu tirgus uzraudzības iestāžu starpā 
un tirgus uzraudzības un muitas iestāžu starpā. Paraugu ņemšanas un sistemātisku 
kontrolpirkumu minimālās vērtības noteikšana varētu uzlabot nedrošu produktu identificēšanu 
un nodrošināt Eiropas produktu drošuma noteikumu konsekventu ievērošanu. 
Referente jo īpaši sagaida, ka tirgus uzraudzības iestādes ar tādu pašu rūpību uzraudzīs 
produktus, kas iegādāti tiešsaistē un importēti no trešām valstīm. Tas patlaban vēl nenotiek 
pietiekamā mērā, un tādēļ visu produktu drošuma uzlabošanai ir vajadzīga efektīvāka 
kontrole. 

Droši produkti tiešsaistes tirdzniecības vietās

2018. gadā tiešsaistē iepirkās 69 % interneta lietotāju. Katru gadu pieaug tiešsaistē pārdoto 
produktu skaits. Šis “jaunais” tirgus nedrīkst apdraudēt produktu drošuma principu. Referente 
uzskata, ka tam, vai produkts ir iegādāts tiešsaistē vai bezsaistē, nevajadzētu būt nekādai 
nozīmei attiecībā uz patērētāju aizsardzību pret nedrošiem produktiem. 
No vienas puses, tiešsaistes tirdzniecības vietas ļauj ātri piekļūt plašam produktu klāstam, bet, 
no otras puses, tās rada apdraudējumu, jo neuzņemas nekādu atbildību par piedāvātajiem 
produktiem. Referente uzskata, ka tiešsaistes tirdzniecības vietām būtu jāpiemēro lielākas 
atbildības prasības. Šāda atbildība varētu, piemēram, ietvert to, ka tiešsaistes tirdzniecības 
vietām ir proaktīvi jāidentificē nedroši produkti, proti, tām jāpārbauda produkti, izmantojot 
agrīnās brīdināšanas sistēmu bīstamu nepārtikas preču jomā “Safety Gate” (Rapex). To varētu 
panākt, izveidojot piemērotu saskarni. Mūsdienās nedroši produkti, kas izņemti no vienas 
tiešsaistes tirdzniecības vietas, no jauna parādās citā tiešsaistes tirdzniecības vietā. To varētu 
novērst, palielinot informācijas apmaiņu starp tiešsaistes tirdzniecības vietām.

Turklāt tirgus uzraudzības iestādēm savā darbā būtu jākoncentrējas arī uz tiešsaistes 
tirdzniecības vietām, lai panāktu līdzsvaru ar parasto tirdzniecību, tādējādi ne tikai palielinot 
produktu drošumu, bet arī nodrošinot godīgu konkurenci ES tirgū.

Izsekojamība un atsaukšana
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Lai uzlabotu produktu drošumu, izšķirīga nozīme ir izsekojamībai visā piegādes ķēdē. Nav 
būtiski, vai to dara, izmantojot blokķēdi vai citas tehnoloģijas. Būtiski ir tas, lai šīs 
tehnoloģijas būtu sadarbspējīgas un tās spētu sniegt būtisku ieguldījumu produktu drošuma 
uzlabošanā, jo īpaši attiecībā uz produktiem, kas saistīti ar MI, IoT vai robotiku.

Visbeidzot, referente vēlas uzlabot atsaukšanas efektivitāti. Patērētāji neņem vērā lielāko daļu 
nepārtikas produktu atsaukumu, tādēļ bīstami produkti joprojām tiek lietoti. Šī problēma ir 
jārisina pēc iespējas ātrāk, un tādēļ referente ierosina vairākus pasākumus, lai palielinātu 
atsaukšanas efektivitāti.

Referente uzskata, ka šajā ziņojuma projektā ierosinātie pasākumi palielinās produktu 
drošumu un tādējādi ES iedzīvotāju uzticēšanos kopējam Eiropas iekšējam tirgum, tostarp 
krīzes laikā.
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PIELIKUMS: TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM 
REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīga tikai referente. Referente, 
gatavojot ziņojuma projektu, ir saņēmusi informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai 
persona

Independent Retail Europe
Plastics Europe
European Telecommunication Network Operators´ Association
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)
BIC
DEKRA
Bitcom
Digital Europe
Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)
Der Mittelstandsverbund
Bundesverband deutscher Industrie (BDI)
Toy Industrie
Eurochamber
Facebook
Finnish Commerce Federation
French Retail Federation
Markenverband (German Brands Association)


