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ĪSS PAMATOJUMS

Aizvadītajos gados Eiropas Savienībā izdoti daudzi noteikumi, kuros produktu ražotājiem 
izvirza noteiktas prasības. Pārsvarā tās attiecas uz patērētāju drošību, aizsardzību no 
iespējamā kaitējuma veselībai un — jo īpaši pēdējā laikā — arī arvien vairāk uz to, kādas ir 
produktu vides īpašības, piemēram, tāda ir enerģiju patērējošo ražojumu direktīva.  
Noteikumus izdod saskaņā ar tā dēvēto „jauno pieeju”, tas ir, pats ražotājs ir atbildīgs par 
noteikumu ievērošanu un apliecina to ar CE zīmi. Šī kārtība ir mazāk birokrātiska un saistīta 
ar mazākiem ražotāju izdevumiem. Tomēr var rasties problēmas, ja kāds ražotājs vai ražotāju 
grupa CE zīmi gan izmanto, taču noteikumus nepilda. Tas rada apdraudējumu patērētājiem un 
kaitējumu videi. Turklāt konkurencē cieš godīgie ražotāji, jo viņi ievēro noteikumus, un tāpēc 
viņiem rodas arī papildu izmaksas, bet viņu konkurentiem — netaisnas priekšrocības. Tāpēc 
Eiropas Parlaments izmantojis dažādas iespējas, lai aicinātu rūpīgāk uzraudzīt tirgu, 
piemēram, balsojot par enerģiju patērējošo ražojumu direktīvu. Tagad Komisija iesniegusi 
priekšlikumu, lai īstenotu šo aicinājumu. Tomēr priekšlikums ir nepietiekams, jo paredz divu 
gadu pārejas laiku. Šajos divos gados patērētāji un apkārtējā vide būs pakļauti nepārbaudītu 
produktu ietekmei. Tāpēc referents iesaka pārejas laiku saīsināt līdz vienam mēnesim, lai cik 
iespējams ātri varētu sākt īstenot labākas tirgus uzraudzības priekšrocības. Tāpat referents 
visās teksta daļās iesaka iekļaut atsauces uz vides aizsardzības noteikumu ievērošanu. Citi 
grozījumi attiecas uz kontroli pār aizlieguma īstenošanu. Nereti tiek noteikts pārdošanas 
aizliegums. Tomēr šī aizlieguma ievērošanu neviens nekontrolē. Vēl viens grozījums attiecas 
uz rīcības ātrumu. Jo īpaši attiecībā uz sezonas precēm vai akcijas precēm nepieciešams dažu 
dienu, pat stundu laikā konfiscēt nekvalitatīvus produktus, jo citādi tie būs jau izpārdoti. 
Svarīgi ir arī, lai dalībvalstis šo uzdevumu veikšanai piešķirtu pietiekami daudz personāla.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Lai stiprinātu vispārīgo sistēmu, kas 
nodrošina, ka ražojumi atbilst sabiedrības 
interešu, piemēram, veselības un drošības 
aizsardzības augstam līmenim, jāizstrādā 
akreditācijas un tirgus uzraudzības 
noteikumi un principi, kas ir svarīgi sistēmas 
aspekti. 

(1) Lai stiprinātu vispārīgo sistēmu, kas 
nodrošina, ka ražojumi atbilst sabiedrības 
interešu, piemēram, veselības, drošības vai 
vides aizsardzības augstam līmenim, 
jāizstrādā akreditācijas un tirgus uzraudzības 
noteikumi un principi, kas ir svarīgi sistēmas 
aspekti.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Pamatojums

Atbilstoši 1. panta 1. punktam par „priekšmetu un darbības jomu”, referents iesaka ieviest 
skaidru atsauci uz vides aizsardzību. Ir svarīgi nodrošināt, lai ikvienai neatbilstībai ES 
normatīviem aktiem, tostarp jo īpaši vides jomā, sekotu attiecīga rīcība. 

Grozījums Nr. 2
13. panta 2. punkts

2. 14.–23. pants nav piemērojami attiecībā 
uz produktiem, kas noteikti Direktīvas 
2001/95/EK 2. panta a) apakšpunktā, ja tas 
attiecas uz patērētāju veselību un drošību.

Svītrots

Pamatojums

Šai regulai jāsaskan ar Vispārējo produktu drošības direktīvu. Tam būtu nepieciešams 
atteikties no dažiem apsvērumiem vai pārskatīt tos, kā arī svītrot 13. panta 2. punktu. 
Patēriņa produktiem jāatbilst daudzām jaunās pieejas un citām direktīvām, kas izrietēs no 
iecerētas regulas un ir nevajadzīgi sarežģīti dažus noteikumus definēt ar regulām, ja uz 
drošības aspektiem attiecas dažādi Vispārējās produktu drošības direktīvas noteikumi. 
Vispārējā produktu drošības direktīva arī attiecas tikai uz patēriņa produktiem un 
produktiem, kas pārceļojuši uz patēriņa tirgu; tā neattiecas uz profesionālās lietošanas 
produktiem. Tomēr Zemsprieguma direktīva attiecas uz visiem produktiem, kas ietilpst tās 
darbības jomā: paredzams, ka nākotnē uz tikai profesionālai lietošanai paredzētu elektrisko 
ražojumu drošību attieksies Zemsprieguma direktīva, kā to nosaka regula un lēmums, bet 
patēriņa produktu un produktu, kas pārceļojuši uz patēriņa tirgu drošību noteiks 
Zemsprieguma direktīva un Vispārējā produktu drošības direktīva (kā pašlaik) — šāda 
kārtība ir nevajadzīgi sarežģīta.

Grozījums Nr. 3
16. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina daudzo un dažādo 
tirgus uzraudzības iestāžu saziņu un 
koordināciju.

1. Dalībvalstis nodrošina to jurisdikcijā 
esošo daudzo un dažādo tirgus uzraudzības 
iestāžu saziņu un koordināciju.

Pamatojums

Tirgus uzraudzībai arī jānodrošina, lai korekcijas darbībām tirgū sekotu konkrēta rīcība. Par 
to paustas bažas Parlamenta darba dokumentā par CE zīmes uzticamību. Mēs nedomājam, ka 
ikviena uzticības graušana ir saistīta ar diviem aspektiem — pirmkārt, ar neveiksmīgu 
vēršanos pret tiem uzņēmējiem, kuri apzināti neievēro Kopienas tiesību aktus un otrkārt — ar 
nepietiekamu rīcību, lai nodrošinātu, ka tiesas par neatbilstīgu atzīts produkts tik tiešām tiek 
izņemts no tirgus. Tāpēc tirgus uzraudzībai arī jānodrošina, lai korekcijas darbībām tirgū 
sekotu konkrēta rīcība. Tā kā tirgus uzraudzība notiek dalībvalstu līmenī un atbilstoši 
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subsidiaritātes principam, šajā regulā jāpieprasa, lai ikviena dalībvalsts pārliecinātos, ka 
korekcijas darbības tiek efektīvi īstenotas.

Grozījums Nr. 4
16. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

Dalībvalstis ievieš atbilstošas procedūras,
lai pārbaudītu, ka korekcijas darbības tiek 
efektīvi īstenotas.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 5
16. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis ievieš, īsteno un regulāri 
atjaunina tirgus uzraudzības programmas.

4. Dalībvalstis ievieš, īsteno un regulāri 
atjaunina tirgus uzraudzības programmas. 
Dalībvalstis var slēgt sadarbības nolīgumus 
ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar 
nozaru profesionālajām organizācijām, lai 
gūtu labumu no specifiskām zināšanām par 
tirgu.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 6
16. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis regulāri pārskata un novērtē 
savu uzraudzības pasākumu darbību.

5. Dalībvalstis regulāri pārskata un novērtē 
savu uzraudzības pasākumu darbību un 
publicē informāciju par to.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 7
17. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)
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. Iestādēm jāpiešķir tiesības aizturēt 
paraugus no tādiem produktiem, kurus var 
drīzā laikā izpārdot. 

Pamatojums

Tirgus uzraudzības rīcības ātrums jāpieskaņo tam, kādā ātrumā izpārdod nereti lētus 
patēriņa preču krājumus — bieži vien tas ļoti ātri notiek izpārdošanu laikā. Pieredze rāda, ka 
ja produkts nonācis tirgū, tad laika starpība starp sūdzības saņemšanu un tirgus uzraudzības 
iestāžu rīcību bieži rada situāciju, ka iestādes vairs nevar veikt pārbaudes, jo visi produkti jau 
pārdoti. Tas jo īpaši bieži notiek patēriņa preču reklāmas un izpārdošanas akcijās, piemēram, 
attiecībā uz dažādiem gaismekļiem, ko pārdod Ziemassvētku laikā. Tas attiecināms arī uz 
nelieliem elektriskiem elementiem, piemēram, elektriskām vadības ierīcēm, slēdžiem vai 
nelieliem mērinstrumentiem.  Tāpēc, ja vien muitas iestādēm ir patiess iemesls uzskatīt, ka 
importa produkts var neatbilst ES prasībām, tām būtu jābūt tiesībām aizturēt preču paraugus, 
lai paātrinātu tirgus uzraudzības iestāžu veiktu kontroli un nodrošinātu iespējamas tiesiskas 
darbības pret importētāju vai ražotāja pilnvaroto pārstāvi gadījumā, ja ir neatbilstība ES 
normatīvajiem aktiem. 

Grozījums Nr. 8
24. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Dalībvalstis nodrošina, ka to muitas 
iestādēm ir vajadzīgās pilnvaras un resursi 
savu pienākumu pilnvērtīgai izpildei.

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu preču tirdzniecības vispārēju sistēmu, referents 
iesaka uz muitas iestādēm attiecināt tādus pat noteikumus, kādi 16. panta 3. punktā attiecināti 
uz tirgus pārraudzības iestādēm. 

Grozījums Nr. 9
34. pants

Lai atvieglotu regulas īstenošanu, Komisija 
izstrādā pamatnostādnes.

Lai atvieglotu regulas īstenošanu, Komisija 
sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm izstrādā 
pamatnostādnes.

Pamatojums

Izstrādājot pamatnostādnes, Komisijai jāsadarbojas ar ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 10
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38. panta otrā daļa

III nodaļa stājas spēkā divus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

III nodaļa stājas spēkā vienu mēnesi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Nav pieņemama divu gadu kavēšanās, radot steidzami nepieciešamos priekšnoteikumus tirgus 
uzraudzības efektīvai darbībai. Tie ražotāji, kuri ievēro Eiropas normatīvos aktus un 
standartus, pašlaik smagi cieš no negodīgiem konkurentiem.
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