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Akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību 

Regulas priekšlikums (COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 11
Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko nosaka akreditācijas 
un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
ražojumu tirdzniecību 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko nosaka tirgus 
uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu 
tirdzniecību 
(Horizontāls grozījums. Ja to pieņems, tiks 
svītroti noteikumi attiecībā uz akreditāciju 
visā tekstā, tostarp 1. panta 1. punkts, 
2. panta 10. un 11. punkts, 3–12. pants, 
27. pants, 28. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunkts, 28. panta 2. punkts, 
31. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 
31. panta 2. un 4. punkts, 35. pants, 6.–20. 
un 33.–35. apsvērums, kā arī grozīts 
28. panta (c), (f), (g) apakšpunkts, 32. panta 
1. un 2. punkts un 1., 3., 32., 36. un 
38. apsvērums.) 

Or. en
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Pamatojums

Regulas priekšlikums ir saistīts ar „jaunās pieejas” pārskatīšanu. Taču tā vietā, lai to 
pārskatīti, Komisija mēģina to stabilizēt, pievienojot prasības attiecībā uz akreditāciju 
iestādēm, kas veic atbilstības novērtējumu. Šādā veidā padziļina kļūdu, nevis to labo, jo jaunā 
pieeja nav spējusi nodrošināt atbilstoša līmeņa aizsardzību, piemēram, attiecībā uz 
rotaļlietām, medicīnas ražojumiem vai iepakojuma atkritumiem. Priekšlikumu vajadzētu 
attiecināt tikai uz ražojumu pārdošanas uzraudzības noteikumiem, dodot iespēju pienācīgi 
pārskatīt jauno pieeju.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 12
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 95. un 133. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 95. pantu,

Or. en

Pamatojums

Dubults tiesiskais pamats nav pamatots. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi dubultu 
tiesisko pamatu izmanto tikai izņēmuma gadījumos, kad tiesību aktam ir vairāki vienādi 
svarīgi, nesaistīti mērķi. Šis nav minētais gadījums.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 13
24. apsvērums

(24) Kompetento iestāžu sadarbība valsts 
līmenī un pārrobežu informācijas apmaiņa, 
pārkāpumu izmeklēšana un darbība to 
izbeigšanai ir būtiskas veselības un drošības 
aizsardzībai un iekšējā tirgus gludas 
darbības garantijai.

(24) Kompetento iestāžu sadarbība valsts 
līmenī un pārrobežu informācijas apmaiņa, 
pārkāpumu izmeklēšana un darbība to 
izbeigšanai pat pirms bīstamo ražojumu 
laišanas tirgū, pastiprinot šo ražojumu 
noteikšanas pasākumus galvenokārt ostās, 
kur koncentrējas 90 % visu ES importēto 
preču, ir būtiskas veselības un drošības 
aizsardzībai un iekšējā tirgus gludas 
darbības garantijai. 

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 14
30.a apsvērums (jauns)

(30a) Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
kompetentajā tiesā var izmantot atbilstošus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus saistībā ar 
pasākumiem, ko veikušas kompetentās 
iestādes, ierobežojot ražojumu laišanu tirgū 
vai pieprasot tos izņemt no apgrozības vai 
atsaukt.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalsts likusi uzņēmumam atsaukt ražojumu, bet uzņēmums tam nepiekrīt, tam jābūt 
iespējai pret dalībvalsti izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

Šis teksts ir identisks Vispārējās precu direktīvas 37. apsvēruma tekstam, un kopumā tā nav 
jauna vai praksē neizmantota koncepcija.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 15
1. panta 1. punkts

1. Šī regula nosaka noteikumus tādu 
atbilstības novērtēšanas iestāžu akreditācijas 
organizācijai un darbībai, kuras veic 
jebkādas vielas, preparāta vai jebkura cita 
ražojuma, kas ir vai nav pārveidots, 
novērtēšanu, lai laistu Kopienas tirgū.

Tajā paredzēta tirgus uzraudzības un trešu 
valstu ražojumu kontroles sistēma, lai 
nodrošinātu, ka vielas, preparāti vai 
pārveidoti ražojumi, kas pakļauti Kopienas 
tiesību aktiem, kuri saskaņo ražojumu 
tirdzniecības noteikumus, turpmāk tekstā ––
„Kopienas saskaņošanas tiesību akti”, augstā 
līmenī aizsargā sabiedrības intereses, 
piemēram, veselību un drošību kopumā, 
drošību darbavietā, patērētāju un vides 
aizsardzību un drošumu.

1. Šajā regulā paredzēta tirgus uzraudzības 
un trešu valstu ražojumu kontroles sistēma, 
lai nodrošinātu, ka vielas, preparāti vai 
pārveidoti ražojumi, kas pakļauti Kopienas 
tiesību aktiem, kuri saskaņo ražojumu 
tirdzniecības noteikumus, turpmāk tekstā ––
„Kopienas saskaņošanas tiesību akti”, augstā 
līmenī aizsargā sabiedrības intereses, 
piemēram, veselību un drošību kopumā, 
drošību darbavietā, patērētāju un vides 
aizsardzību un drošumu.
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(Horizontāls grozījums. Ja to pieņems, tiks 
svītroti noteikumi attiecībā uz akreditāciju 
visā tekstā, tostarp 1. panta 1. punkts, 
2. panta 10. un 11. punkts, 3–12. pants, 
27. pants, 28. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunkts, 28. panta 2. punkts, 
31. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 
31. panta 2. un 4. punkts, 35. pants, 6.–20. 
un 33.–35. apsvērums, kā arī grozīts 
28. panta (c), (f), (g) apakšpunkts, 32. panta 
1. un 2. punkts un 1., 3., 32., 36. un 
38. apsvērums.) 

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikums ir saistīts ar „jaunās pieejas” pārskatīšanu. Taču tā vietā, lai to 
pārskatīti, Komisija mēģina to stabilizēt, pievienojot prasības attiecībā uz akreditāciju. 
Parlaments 2006. gada maijā aicināja stingri ierobežot „jauno pieeju”, saskaņojot tikai 
tehniskus pasākumus, jo pastāv problēmas neatbilstošas pārredzamības un standartizēšanas 
uzskaites dēļ. Tādēļ priekšlikumu vajadzētu attiecināt tikai uz ražojumu pārdošanas 
uzraudzības noteikumiem, dodot iespēju pienācīgi pārskatīt jauno pieeju.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 16
2. panta 5. punkts

(5) „izplatītājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona piegādes ķēdē, kura padara 
ražojumu pieejamu tirgū;

(5) „izplatītājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona piegādes ķēdē, kura padara 
ražojumu pieejamu, bet to nelaiž tirgū;

Or. en

Pamatojums

Jāparāda atšķirība starp uzņēmumiem, kuri ražojumu laiž tirgū, un tiem, kuri atkārtoti 
padara ražojumu pieejamu tirgū.

Juridiska persona, kura padara ražojumu pieejamu ES tirgū ir jābūt atbildīgai par to, ka 
ražojums ir atbilstoši paredzēts laišanai ES tirgū un ražots saskaņā pieņemtajiem 
noteikumiem. Tas neatteicas uz izplatītājiem.



AM\675640LV.doc 5/11 PE 392.078v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 17
2. panta 11. punkts

(11) „valsts akreditācijas iestāde” ir vienīgā
pilnvarotā iestāde dalībvalstī, kur veic 
akreditāciju, pamatojoties uz valdības 
piešķirtajām pilnvarām;

(11) „valsts akreditācijas iestāde” ir 
pilnvarotās iestādes dalībvalstī, kur veic 
akreditāciju, pamatojoties uz valdības 
piešķirtajām pilnvarām;

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu.

Prasība noteikt vienu pilnvaroto valsts iestādi ir pretrunā subsidiaritātes principam, kā arī 
Eiropas Kopienas iestāžu pienākumam, kas paredz neskart dalībvalstu konstitucionālos 
pamatus un neizjaukt to būtiskas struktūras, piemēram, federālās struktūras. Lai saglabātu 
federālismu dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja izveidot papildu akreditācijas iestādi.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 18
2. panta 13.a punkts (jauns)

(13a) „ienākšana Kopienas tirgū" nozīmē 
ražojuma iesniegšanu muitošanai.

Or. en

Pamatojums

Jāparāda atšķirība starp uzņēmumiem, kuri ražojumu laiž tirgū, un tiem, kuri atkārtoti 
padara ražojumu pieejamu tirgū.

Juridiska persona, kura padara ražojumu pieejamu ES tirgū ir jābūt atbildīgai par to, ka 
ražojums ir atbilstoši paredzēts laišanai ES tirgū un ražots saskaņā pieņemtajiem 
noteikumiem. Tas neatteicas uz izplatītājiem.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 19
2. panta 13.b punkts (jauns)
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 (13b) „atbilstības novērtēšanas iestāde” ir 
iestāde, kura veic atbilstības novērtēšanu 
(parasti laboratorijas, pārbaudes iestādes, 
kā arī sertifikācijas iestādes).

Or. en

Pamatojums

Jāparāda atšķirība starp uzņēmumiem, kuri ražojumu laiž tirgū, un tiem, kuri atkārtoti 
padara ražojumu pieejamu tirgū.

Juridiska persona, kura padara ražojumu pieejamu ES tirgū ir jābūt atbildīgai par to, ka 
ražojums ir atbilstoši paredzēts laišanai ES tirgū un ražots saskaņā pieņemtajiem 
noteikumiem. Tas neatteicas uz izplatītājiem.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 20
2. panta 13.c punkts (jauns)

(13c) „atbilstības novērtēšana” ir 
apliecinājums, ka ir ievērotas ar ražojumu, 
procesu, sistēmu, personu vai iestādi 
saistītas prasības;

Or. en

Pamatojums

Jāparāda atšķirība starp uzņēmumiem, kuri ražojumu laiž tirgū, un tiem, kuri atkārtoti 
padara ražojumu pieejamu tirgū.

Juridiska persona, kura padara ražojumu pieejamu ES tirgū ir jābūt atbildīgai par to, ka 
ražojums ir atbilstoši paredzēts laišanai ES tirgū un ražots saskaņā pieņemtajiem 
noteikumiem. Tas neatteicas uz izplatītājiem.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 21
2. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Dalībvalstīs ar federālu struktūru var 
izveidot vienu papildu akreditācijas iestādi, 
lai saglabātu federatīvās kompetences. 
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Šādā gadījumā abas akreditācijas iestādes 
aicina veidot savstarpēji uzticamu 
sadarbību.

Or. de

Pamatojums

Prasība noteikt vienu pilnvaroto valsts iestādi ir pretrunā subsidiaritātes principam, kā arī 
Eiropas Kopienas iestāžu pienākumam, kas paredz neskart dalībvalstu konstitucionālos 
pamatus un neizjaukt to būtiskas struktūras, piemēram, federālās struktūras. Lai saglabātu 
federālismu dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja izveidot papildu akreditācijas iestādi.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 22
4. panta 6. punkts

6. Valsts akreditācijas iestāde darbojas bez 
peļņas. Tā nevar veikt darbības, piedāvāt vai 
sniegt pakalpojumus, ko sniedz atbilstības 
novērtēšanas iestādes, ne arī sniegt 
konsultāciju pakalpojumus.

6. Valsts akreditācijas iestāde darbojas bez 
peļņas. Tā nevar veikt darbības, piedāvāt vai 
sniegt pakalpojumus, ko sniedz atbilstības 
novērtēšanas iestādes, ne arī sniegt 
konsultāciju pakalpojumus vai iegādāties 
atbilstības novērtējuma iestāžu akcijas.

Or. en

Pamatojums

Lai akreditācijas iestāde varētu būt pilnībā neatkarīga no visām atbilstības novērtēšanas
iestādēm, par kurām tā ir atbildīga (dažas no tām, iespējams, darbojas kā pilnvarotās 
iestādes), jānodrošina ne tikai funkcionālas barjeras katrā uzņēmumā, bet arī reāla 
neatkarība, lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem. Tādēļ ir jānodrošina finanšu 
nodalījums.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 23
5. panta 2. punkts

2. Valsts akreditācijas iestāde uzrauga katru 
atbilstības novērtēšanas iestādi, kurai tā ir 
izdevusi akreditācijas sertifikātu.

2. Valsts akreditācijas iestādes uzrauga katru 
atbilstības novērtēšanas iestādi, kurai tā ir 
izdevusi akreditācijas sertifikātu.
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Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu.

Prasība noteikt vienu pilnvaroto valsts iestādi ir pretrunā subsidiaritātes principam, kā arī 
Eiropas Kopienas iestāžu pienākumam, kas paredz neskart dalībvalstu konstitucionālos 
pamatus un neizjaukt to būtiskas struktūras, piemēram, federālās struktūras. Lai saglabātu 
federālismu dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja izveidot papildu akreditācijas iestādi.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 24
5. panta 3. punkts

3. Ja valsts akreditācijas iestāde apliecina, ka 
atbilstības novērtēšanas iestāde, kura ir 
saņēmusi akreditācijas sertifikātu, vairs nav 
kompetenta veikt specifisku atbilstības 
novērtēšanas darbību vai izdarījusi nopietnu 
savu pienākumu pārkāpumu, valsts 
akreditācijas iestāde var veikt atbilstošus 
mērus, ierobežojot, apturot vai anulējot tās 
akreditācijas sertifikātu.

3. Ja valsts akreditācijas iestādes apliecina, 
ka atbilstības novērtēšanas iestāde, kura ir 
saņēmusi akreditācijas sertifikātu, vairs nav 
kompetenta veikt specifisku atbilstības 
novērtēšanas darbību vai izdarījusi nopietnu 
savu pienākumu pārkāpumu, valsts 
akreditācijas iestādes var veikt atbilstošus 
pasākumus, ierobežojot, apturot vai anulējot 
tās akreditācijas sertifikātu.

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu.

Prasība noteikt vienu pilnvaroto valsts iestādi ir pretrunā subsidiaritātes principam, kā arī 
Eiropas Kopienas iestāžu pienākumam, kas paredz neskart dalībvalstu konstitucionālos 
pamatus un neizjaukt to būtiskas struktūras, piemēram, federālās struktūras. Lai saglabātu 
federālismu dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja izveidot papildu akreditācijas iestādi.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 25
6. panta 1. punkta 1. daļa

1. Ja atbilstības novērtēšanas iestāde
pieprasa akreditāciju, tā vēršas pie 
dalībvalsts, kurā tā ir reģistrēta, valsts 

1. Ja atbilstības novērtēšanas iestādes
pieprasa akreditāciju, tās vēršas pie 
dalībvalsts, kurā tās ir reģistrēta, valsts 
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akreditācijas iestādes vai pie valsts 
akreditācijas iestādes, kuru šī dalībvalsts 
izmanto atbilstīgi 4. panta 2. punktam. 

akreditācijas iestādes vai pie valsts 
akreditācijas iestādes, kuru šī dalībvalsts 
izmanto atbilstīgi 4. panta 2. punktam.

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu.

Prasība noteikt vienu pilnvaroto valsts iestādi ir pretrunā subsidiaritātes principam, kā arī 
Eiropas Kopienas iestāžu pienākumam, kas paredz neskart dalībvalstu konstitucionālos 
pamatus un neizjaukt to būtiskas struktūras, piemēram, federālās struktūras. Lai saglabātu 
federālismu dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja izveidot papildu akreditācijas iestādi.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 26
6. panta 1. punkta 2. daļas a) apakšpunkts

(a) ja dalībvalsts, kurā tā ir reģistrēta, 
nolēmusi neveidot valsts akreditācijas 
iestādi un tā neizmanto citas dalībvalsts 
akreditācijas iestādi atbilstīgi 4. panta 
2. daļai;

(a) ja dalībvalsts, kurā tā ir reģistrēta, 
nolēmusi neveidot valsts akreditācijas 
iestādes un tā neizmanto citas dalībvalsts 
akreditācijas iestādes atbilstīgi 4. panta 2. 
daļai;

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu.

Prasība noteikt vienu pilnvaroto valsts iestādi ir pretrunā subsidiaritātes principam, kā arī 
Eiropas Kopienas iestāžu pienākumam, kas paredz neskart dalībvalstu konstitucionālos 
pamatus un neizjaukt to būtiskas struktūras, piemēram, federālās struktūras. Lai saglabātu 
federālismu dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja izveidot papildu akreditācijas iestādi.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 27
8. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Valsts akreditācijas iestādes nodrošina 
pārsūdzēšanas kārtību, lai uzņēmumi 
varētu izmantot tiesību aizsardzības 
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līdzekļus gadījumos, kad tie var pierādīt, ka 
akreditētajai iestādei nav obligāto vajadzīgo 
prasmju vai kompetenču.

Or. en

Pamatojums

Esošajā priekšlikumā paredzēta procedūra, saskaņā ar kuru dalībvalstīm ir regulāri 
jāuzrauga valstī esošās akreditācijas iestādes, tādējādi aizsargājot sabiedrības intereses.  
Taču valsts akreditācijas iestādes un viņu akreditētās iestādes tiešā veidā ietekmē 
uzņēmumus, tādēļ viņiem jānodrošina iespējas izmantot tiesību aizsardzības līdzekļus.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 28
19. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis gādā, lai katrā pasākumā 
atbilstīgi attiecīgajiem Kopienas 
saskaņošanas tiesību aktiem, kas veikts, lai 
aizliegtu vai ierobežotu ražojuma 
pieejamību, izņemtu to no tirgus vai 
atsauktu, tiktu paziņoti precīzi iemesli, kas ir 
tā pamatā.

1. Dalībvalstis gādā, lai katrā pasākumā 
atbilstīgi attiecīgajiem Kopienas 
saskaņošanas tiesību aktiem un 
proporcionalitātes principam, kas veikts, lai 
aizliegtu vai ierobežotu ražojuma 
pieejamību, izņemtu to no tirgus vai 
atsauktu, tiktu paziņoti precīzi iemesli, kas ir 
tā pamatā.

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 19. panta 1. punktā minētas vairākas tirgus intervences iespējas 
iestādēm un to ekonomiskās uzņēmumiem. Saskaņā ar Kopienas tiesību aktu vispārējiem 
noteikumiem tirgus intervences līmenim ir jābūt samērojamam ar risku sabiedrībai. Vispārējā 
preču direktīvā iekļauti noteikumi ar līdzīgu nozīmi.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 29
35. panta 2. punkts

2. Ja kādā dalībvalstī akreditāciju nevada 
vienota akreditācijas struktūra un šai 
dalībvalstij ir nodoms turpināt vadīt
akreditāciju, tā izdara nepieciešamos 

2. Ja kādā dalībvalstī akreditāciju nevada 
vienota akreditācijas iestāde un šai 
dalībvalstij ir nodoms arī turpmāk veikt
akreditāciju, tā izdara nepieciešamos 
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strukturālos pielāgojumus, lai izveidotu 
vienotu akreditācijas struktūru ne vēlāk kā
līdz 2010. gada 1. janvārim.

strukturālos pielāgojumus, lai līdz 2014. 
gada 1. janvārim izveidotu valsts
akreditācijas iestādi vai papildu valsts 
akreditācijas iestādi saskaņā ar 4. panta 
1. punkta 1.a apakšpunktu.

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu. 

Turklāt ir jāpagarina termiņš, lai veiktu vajadzīgos tiesiskos un administratīvos īstenošanas 
pasākumus. Jo īpaši valstīs ar sarežģītu akreditācijas sistēmu šos grozījumus nav iespējams 
īstenot līdz 2010. gadam, tādēļ šo termiņu jāpagarina līdz 2014. gadam.


