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Ražojumu tirdzniecības vienota sistēma

Lēmuma priekšlikums (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Grozījumu iesniedza Satu Hassi
Grozījums Nr. 1

1. punkts

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu 
atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ierosināt Komisijas 
priekšlikuma noraidīšanu.

Or. en

Pamatojums

Lēmuma priekšlikums ir saistīts ar „jaunās pieejas” pārskatīšanu. Tomēr tā vietā, lai 
pārskatītu šo pieeju, Komisija tiecas to stabilizēt un pat piešķirt tai priekšroku attiecībā pret 
„klasisko” likumdošanu. Tomēr jaunā pieeja nenodrošina nepieciešamo aizsardzības līmeni, 
piemēram, attiecībā uz rotaļlietu vai medicīnas iekārtu drošību. Sakarā ar nepietiekamas 
pārredzamības un pārskatu iesniegšanas problēmām standartizācijas jomā Parlaments 
2006. gada maijā pieprasīja stingri ierobežot „jauno pieeju”, sašaurinot to līdz tehniska 
rakstura pasākumu saskaņošanai. Tādēļ lēmuma priekšlikums būtu jānoraida.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 2
15. apsvērums

(15) Tā kā dažus uzdevumus var veikt tikai 
ražotājs, skaidri jānodala ražotāji un 
uzņēmēji tālāk izplatīšanas ķēdē. Turklāt 
skaidri jānodala importētājs un izplatītājs, jo 
importētājs Kopienas tirgū ieved ražojumus 
no trešām valstīm. Tādēļ viņam ir 
jāpārliecinās, ka šie ražojumi atbilst 
piemērojamajām Kopienas prasībām.

(15) Tā kā dažus uzdevumus var veikt tikai 
ražotājs, skaidri jānodala ražotāji un 
uzņēmēji tālāk izplatīšanas ķēdē. Turklāt 
skaidri jānodala importētājs un izplatītājs, jo 
importētājs laiž Kopienas tirgū ražojumus 
no trešām valstīm. Tādēļ viņam ir 
jānodrošina, ka šie ražojumi atbilst 
piemērojamajiem tiesību aktiem.

Or. de

Pamatojums

Teksta saskaņošana ar 14. apsvēruma tekstu, kā arī jēdziena „importētājs“ definīciju, kas 
dota regulas 2. pantā (COM(2007)0037).

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 3
17. apsvērums

(17) Tā kā importētāji un izplatītāji 
tirdzniecības ķēdē atrodas zemāk, viņiem 
parastos apstākļos nevar uzlikt par 
pienākumu nodrošināt, ka ražojuma izveide
un ražošana ir saskaņā ar piemērojamajām 
prasībām. Viņu pienākumiem saistībā ar 
ražojuma atbilstību jābūt tikai atsevišķiem 
kontroles pasākumiem, lai pārliecinātos, vai 
ražotājs ir izpildījis savus pienākumus, 
piemēram, pārliecinoties, vai ražojumam ir 
vajadzīgā atbilstības zīme un vai ir pievienoti 
atbilstīgie dokumenti. Tomēr gan no 
importētājiem, gan izplatītājiem tiek 
sagaidīts, ka tie saistībā ar piemērojamajām 
prasībām rīkosies pietiekami piesardzīgi, 
laižot ražojumus tirgū vai darot tos 
pieejamus tirgū.

(17) Tā kā importētāji un izplatītāji 
tirdzniecības ķēdē atrodas zemāk, viņiem 
parastos apstākļos nevar uzlikt par 
pienākumu nodrošināt, ka ražojuma 
projektēšana un ražošana atbilst
piemērojamajām prasībām. Viņu 
pienākumos saistībā ar ražojuma atbilstību 
jābūt tikai atsevišķiem kontroles 
pasākumiem, lai pārliecinātos, vai ražotājs ir 
izpildījis savus pienākumus, piemēram, 
pārliecinoties, vai ražojumam ir vajadzīgā 
atbilstības atzīme un vai ir pievienoti 
vajadzīgie dokumenti. Tomēr gan 
importētājiem, gan izplatītājiem būtu 
jānodrošina, ka ražojumi, kurus tie laiž 
Kopienas tirgū vai dara pieejamus 
Kopienas tirgū, atbilst piemērojamajiem 
tiesību aktiem.

Or. de
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Pamatojums

Teksta saskaņošana ar 14. apsvēruma tekstu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 4
18.a apsvērums (jauns)

(18a) Importētāji un izplatītāji nedrīkstētu 
mainīt nekādus ražojuma iekšējās 
konstrukcijas elementus, neapspriežoties ar 
ražotāju, jo tas varētu ietekmēt riska 
novērtējumu un padarīt nederīgu ražotāja 
tehnisko dokumentāciju un atbilstības 
deklarāciju.

Or. de

Pamatojums

Ir iespējama situācija, ka izplatītāji, lai taupītu laiku vai līdzekļus, nesūta ražojumus atpakaļ 
ražotājam, lai tas veiktu nepieciešamās izmaiņas, bet gan paši mēģina veikt izmaiņas. Taču, 
nepārzinot attiecīgā ražojuma konstrukciju, šādas izmaiņas var kaitēt drošības ietaišu vai 
elektrisko drošības slēgumu darbībai. Šādā veidā atbilstīga un droša elektroierīce vai 
elektroinstruments varētu tikt pārvērsts par ražojumu, kas lietotājam rada nopietnu 
apdraudējumu. Tādēļ izplatītājiem, ja tie paredz veikt izmaiņas, būtu jāsazinās ar ražotāju.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 5
34. apsvērums

(34) Esošo sistēmu jāpapildina ar procedūru, 
kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt 
informāciju par pasākumiem, kuri paredzēti 
attiecībā uz ražojumiem, kas apdraud 
cilvēku veselību un drošību vai citus ar 
sabiedrības interešu aizsardzību saistītus 
jautājumus. Tas arī ļauj tirgus uzraudzības 
iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem 
uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar 
šādiem ražojumiem.

(34) Esošā sistēma jāpapildina ar procedūru, 
kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt 
informāciju par pasākumiem, kuri paredzēti 
attiecībā uz ražojumiem, kas apdraud 
cilvēku veselību un drošību, vidi vai citus ar 
sabiedrības interešu aizsardzību saistītus 
jautājumus. Tas arī ļautu tirgus uzraudzības 
iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem 
uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar 
šādiem ražojumiem.

Or. de
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Pamatojums

Tāpat kā cilvēku veselība un drošība, arī vide ir īpaši aizsargājama lieta, un tādēļ tā būtu 
skaidri jāpiemin.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 6
9. panta 1. punkts

1. Laižot ražojumu tirgū, importētāji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības. 

1. Importētāji nodrošina, ka ražojumi, ko tie
laiž Kopienas tirgū, atbilst
piemērojamajiem tiesību aktiem.

Or. de

Pamatojums

Teksta saskaņošana ar 14.–17. apsvēruma tekstu. Vajadzētu vairāk uzsvērt, ka uz
importētājiem attiecas pienākums laist ES tirgū tikai atbilstīgus ražojumus. Formulējums
„pietiekami rūpīgi“ ir pārāk neprecīzs apzīmējums importētāja pienākumam pārliecināties
par to, ka ārpuskopienas ražotājs ir veicis pienācīgu riska novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 7
31. panta 2. punkts

2. Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, 
izvairoties no lieka apgrūtinājuma
uzņēmējiem, jo īpaši ņemot vērā uzņēmumu 
lielumu un attiecīgo ražojumu tehnoloģijas 
sarežģītības pakāpi.

2. Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, 
izvairoties no lieka apgrūtinājuma 
uzņēmējiem, jo īpaši ņemot vērā uzņēmumu 
lielumu, attiecīgo ražojumu tehnoloģijas 
sarežģītības pakāpi, kā arī to, vai ražojums 
tapis atsevišķu vienību ražošanas vai 
sērijveida ražošanas rezultātā.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no liekiem apgrūtinājumiem, veicot atbilstības novērtēšanas procedūras, būtu 
jāņem vērā citi faktori, piemēram, uzņēmuma lielums, ražojumu izstrādē izmantoto 
tehnoloģiju sarežģītības pakāpe, kā arī tas, vai attiecīgajā gadījumā ir runa par sērijveida 
ražošanu. Tas rada papildu izmaksas arī patērētājam.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 8
35. panta 1. punkta 1. daļa

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. … [] 18. pantam vai ja 
tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
ražojums, uz kuru attiecas šis … [tiesību 
akts] apdraud cilvēku veselību vai drošību 
vai citus sabiedrības interešu aizsardzības 
jautājumus, uz ko attiecas šis … [tiesību 
akts], tās kopā ar attiecīgajiem uzņēmējiem 
veic attiecīgā ražojuma novērtējumu, 
aptverot visas šajā … [tiesību akts] noteiktās 
prasības.

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. … [] 18. pantam vai ja 
tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
ražojums, uz kuru attiecas šis … [tiesību 
akts], apdraud cilvēku veselību vai drošību, 
vidi vai citus sabiedrības interešu 
aizsardzības jautājumus, uz ko attiecas šis … 
[tiesību akts], tās kopā ar attiecīgajiem 
uzņēmējiem veic attiecīgā ražojuma 
novērtējumu, aptverot visas šajā … [tiesību 
akts] noteiktās prasības. 

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā cilvēku veselība un drošība, arī vide ir īpaši aizsargājama lieta, un tādēļ tā būtu 
skaidri jāpiemin.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 9
35. panta 5. punkta a) apakšpunkts

(a) ražojuma neatbilstību prasībām, kas 
saistītas ar cilvēku veselību un drošību vai 
apdraudējumu citiem sabiedrības interešu 
aizsardzības jautājumiem, kas noteikti šajā 
… [tiesību akts];

(a) ražojuma neatbilstību prasībām, kas 
saistītas ar cilvēku veselību un drošību, vidi
vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības 
jautājumiem, kas noteikti šajā … [tiesību
akts];

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā cilvēku veselība un drošība, arī vide ir īpaši aizsargājama lieta, un tādēļ tā būtu 
skaidri jāpiemin.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 10
37. panta virsraksts

Atbilstīgi ražojumi, kas tomēr apdraud 
veselību un drošību

Atbilstīgi ražojumi, kas tomēr apdraud vidi, 
veselību un drošību

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā cilvēku veselība un drošība, arī vide ir īpaši aizsargājama lieta, un tādēļ tā būtu 
skaidri jāpiemin.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 11
I pielikuma A moduļa 5.a punkts (jauns)

5.a Importētājs

Importētājs saglabā vienu EK atbilstības 
deklarācijas eksemplāru tirgus uzraudzības 
iestāžu vajadzībām un nodrošina, lai šo 
iestāžu rīcībā pēc pieprasījuma tiktu nodota 
tehniskā dokumentācija.

Horizontāls grozījums, kas piemērojams 
visiem turpmāk uzskaitītajiem moduļiem:

I pielikums — A modulis, 5.a punkts (jauns)
I pielikums — A1 modulis, 6.a punkts (jauns)
I pielikums — A2 modulis, 6.a punkts (jauns)
I pielikums — C modulis, 4.a punkts (jauns)
I pielikums — C1 modulis, 5.a punkts 
(jauns)
I pielikums — C2 modulis, 5.a punkts 
(jauns)
I pielikums — D modulis, 8.a punkts (jauns)
I pielikums — D1 modulis, 10.a punkts 
(jauns)
I pielikums — E modulis, 8.a punkts (jauns)
I pielikums — E1 modulis, 10.a punkts 
(jauns)
I pielikums — F modulis, 8.a punkts (jauns)
I pielikums — F1 modulis, 9.a punkts (jauns)
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I pielikums — G modulis, 6.a punkts (jauns)
I pielikums — H modulis, 8.a punkts (jauns)
I pielikums — H1 modulis, 8.a punkts 
(jauns)

Or. de

Pamatojums

Ikvienam uzņēmējam, kurš laiž ražojumus Kopienas tirgū, būtu jāuzņemas atbildība par šo 
ražojumu atbilstību. Izstrādāt un pielāgot tehnisko dokumentāciju var tikai ražotājs. Tomēr 
tādā gadījumā, ja runa ir par ārpuskopienas ražotāju, kam nav pārstāvja Eiropas Savienībā, 
iestādēm nav iespējams piekļūt attiecīgajai dokumentācijai, un tas apgrūtina īstenošanu. 
Tādēļ importētājam saskaņā ar 7. pantu būtu jāuzņemas atbildība par to, lai šī dokumentācija 
būtu pieejama izpildiestāžu vajadzībām.


