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Pakeitimas 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) siekiant garantuoti laisvą gaminių 
judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad 
jie atitiktų reikalavimus, kuriais itin 
saugomi tokie viešieji interesai, kaip antai 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, 
aplinkosauga ir viešasis saugumas. 
Griežtas šių reikalavimų vykdymo 
užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai 
apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti 
sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių 
rinkoje sąlygas. Todėl reikalingos rinkos 
priežiūros ir iš trečiųjų šalių į Sąjungą 
įvežamų gaminių kontrolės taisyklės;

(1) siekiant garantuoti laisvą gaminių 
judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad 
jie atitiktų reikalavimus, kuriais itin 
saugomi tokie viešieji interesai, kaip antai 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, 
aplinkosauga, intelektinės nuosavybės 
teisės ir viešasis saugumas. Griežtas šių 
reikalavimų vykdymo užtikrinimas yra 
svarbus siekiant tinkamai apsaugoti 
minėtus interesus ir užtikrinti sąžiningos 
konkurencijos Sąjungos prekių rinkoje 
sąlygas. Todėl reikalingos rinkos priežiūros 
ir iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų 
gaminių kontrolės taisyklės;

Or. de

Pakeitimas 67
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) siekiant garantuoti laisvą gaminių 
judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad 
jie atitiktų reikalavimus, kuriais itin 
saugomi tokie viešieji interesai, kaip antai 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, 
aplinkosauga ir viešasis saugumas. 
Griežtas šių reikalavimų vykdymo 
užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai 

(1) siekiant garantuoti laisvą gaminių 
judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad 
jie atitiktų reikalavimus, kuriais itin 
saugomi tokie viešieji interesai, kaip antai 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, sąžininga prekyba, vartotojų 
apsauga, aplinkosauga, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga ir viešasis 
saugumas. Griežtas šių reikalavimų 
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apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti 
sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių 
rinkoje sąlygas. Todėl reikalingos rinkos
priežiūros ir iš trečiųjų šalių į Sąjungą 
įvežamų gaminių kontrolės taisyklės;

vykdymo užtikrinimas yra svarbus siekiant 
tinkamai apsaugoti minėtus interesus ir 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos 
Sąjungos prekių rinkoje internetu ir ne 
internetu sąlygas. Todėl reikalingos fizinės 
ir skaitmeninės rinkų priežiūros ir iš 
trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų gaminių 
kontrolės taisyklės;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje gaminiai vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus. Be to, nustačius gaminio 
autentiškumą vartotojas užtikrinamas, kad gaminys yra saugus ir atitinka teisės aktų 
reikalavimus.

Pakeitimas 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl šiuo reglamentu Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008, Direktyvos 2001/95/EB ir 
kelių konkrečius sektorius 
reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų
teisės aktų, susijusių su rinkos priežiūra, 
nuostatos turėtų būti įtrauktos į vieną 
atskirą reglamentą, kuris reglamentuotų 
tiek suderintų, tiek nesuderintų Sąjungos 
teisės aktų sričių gaminius, nesvarbu, ar jie 
skirti vartotojams ar profesionaliesiems 
naudotojams, ar gali būti jų naudojami;

(8) todėl šiuo reglamentu Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008, Direktyvos 2001/95/EB ir 
kelių konkrečius sektorius 
reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų 
teisės aktų, susijusių su rinkos priežiūra, 
nuostatos turėtų būti įtrauktos į vieną 
atskirą reglamentą, kuris reglamentuotų 
tiek suderintų, tiek nesuderintų Sąjungos 
teisės aktų sričių gaminius, nesvarbu, ar jie 
skirti vartotojams ar profesionaliesiems 
naudotojams, ar gali būti jų naudojami ir 
ar jie parduodami internetu ar ne
internetu;

Or. en

Pagrindimas

Kad internetas netaptų nesaugių gaminių patekimo į ES rinką punktu, interneto ir ne interneto 
aplinkose taikomos rinkos priežiūros taisyklės skirtis neturėtų. Todėl rinkos priežiūros veikla 
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turėtų apimti į šio reglamento taikymo sritį patenkančius gaminius, neatsižvelgiant į jų 
platinimo kanalą.

Pakeitimas 69
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl šiuo reglamentu Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008, Direktyvos 2001/95/EB ir 
kelių konkrečius sektorius 
reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų 
teisės aktų, susijusių su rinkos priežiūra, 
nuostatos turėtų būti įtrauktos į vieną 
atskirą reglamentą, kuris reglamentuotų 
tiek suderintų, tiek nesuderintų Sąjungos 
teisės aktų sričių gaminius, nesvarbu, ar jie 
skirti vartotojams ar profesionaliesiems 
naudotojams, ar gali būti jų naudojami;

(8) todėl šiuo reglamentu Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008, Direktyvos 2001/95/EB ir 
kelių konkrečius sektorius 
reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų 
teisės aktų, susijusių su rinkos priežiūra, 
nuostatos turėtų būti įtrauktos į vieną 
atskirą reglamentą, kuris reglamentuotų 
tiek suderintų, tiek nesuderintų Sąjungos 
teisės aktų sričių gaminius, nesvarbu, ar jie 
parduodami internetu, ar ne internetu ir 
skirti vartotojams ar profesionaliesiems 
naudotojams, ar gali būti jų naudojami;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 70
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta 
visapusiška rinkos priežiūros Sąjungoje 
sistema. Juo turėtų būti nustatyti gaminiai, 
kurie patenka į reglamento taikymo sritį ir 
kurie į ją nepatenka, valstybių narių 
prievolė organizuoti ir vykdyti rinkos 

(12) šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta 
visapusiška rinkos priežiūros Sąjungoje 
sistema. Juo turėtų būti nustatyti gaminiai, 
kurie patenka į reglamento taikymo sritį ir 
kurie į ją nepatenka, valstybių narių 
prievolė organizuoti ir vykdyti rinkos 
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priežiūrą, reikalavimas, kad jos paskirtų 
rinkos priežiūros institucijas ir nustatytų jų 
įgaliojimus bei pareigas, ir valstybių narių 
atsakomybė už bendrųjų ir konkrečių 
sektorių rinkos priežiūros programų 
nustatymą;

priežiūrą, reikalavimas, kad jos paskirtų 
rinkos priežiūros institucijas ir nustatytų jų 
įgaliojimus bei pareigas, ir valstybių narių 
atsakomybė už bendrųjų ir konkrečių 
sektorių fizinės ir skaitmeninės rinkų
priežiūros programų nustatymą;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 71
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad visas rinkos priežiūros procesas 
būtų skaidrus ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir ekonominės veiklos 
vykdytojams lengvai suprantamas, 
reglamente chronologine tvarka reikėtų 
aiškiai nurodyti to proceso etapus – nuo tos 
akimirkos, kai rinkos priežiūros institucijos 
nustato jų nuomone riziką keliantį gaminį, 
iki nustatytos rizikos įvertinimo, taisomųjų 
veiksmų, kurių per nustatytą laiką turi imtis 
atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas, ir priemonių, kurių imasi 
pačios rinkos priežiūros institucijos, kai 
ekonominės veiklos vykdytojai nepaiso 
reikalavimų arba reikia veikti skubiai;

(14) kad visas rinkos priežiūros procesas 
būtų skaidrus ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir ekonominės veiklos 
vykdytojams lengvai suprantamas, 
reglamente chronologine tvarka reikėtų 
aiškiai nurodyti to proceso etapus – nuo tos 
akimirkos, kai rinkos priežiūros institucijos 
nustato jų nuomone riziką keliantį gaminį, 
iki nustatytos rizikos įvertinimo, taisomųjų 
veiksmų, kurių per nustatytą laiką turi imtis 
atitinkamas už pirmąjį pateikimą rinkai 
atsakingas asmuo, ir priemonių, kurių 
imasi pačios rinkos priežiūros institucijos, 
kai už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingi 
asmenys nepaiso reikalavimų arba reikia 
veikti skubiai;

Or. it

Pakeitimas 72
Constance Le Grip
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad visas rinkos priežiūros procesas 
būtų skaidrus ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir ekonominės veiklos 
vykdytojams lengvai suprantamas, 
reglamente chronologine tvarka reikėtų 
aiškiai nurodyti to proceso etapus – nuo tos 
akimirkos, kai rinkos priežiūros institucijos 
nustato jų nuomone riziką keliantį gaminį, 
iki nustatytos rizikos įvertinimo, taisomųjų 
veiksmų, kurių per nustatytą laiką turi imtis 
atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas, ir priemonių, kurių imasi 
pačios rinkos priežiūros institucijos, kai 
ekonominės veiklos vykdytojai nepaiso 
reikalavimų arba reikia veikti skubiai;

(14) kad visas rinkos priežiūros procesas 
būtų skaidrus ir rinkos priežiūros
institucijoms ir ekonominės veiklos 
vykdytojams lengvai suprantamas, 
reglamente chronologine tvarka reikėtų 
aiškiai nurodyti to proceso etapus – nuo tos 
akimirkos, kai rinkos priežiūros institucijos 
nustato jų nuomone riziką keliantį gaminį, 
iki nustatytos rizikos įvertinimo, taisomųjų 
veiksmų, kurių per nustatytą laiką turi imtis 
atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas 
dalyvaudamas fizinėje ir skaitmeninėje 
rinkose, ir priemonių, kurių imasi pačios 
rinkos priežiūros institucijos, kai 
ekonominės veiklos vykdytojai nepaiso 
reikalavimų arba reikia veikti skubiai;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 73
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad visas rinkos priežiūros procesas 
būtų skaidrus ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir ekonominės veiklos 
vykdytojams lengvai suprantamas, 
reglamente chronologine tvarka reikėtų 
aiškiai nurodyti to proceso etapus – nuo tos 
akimirkos, kai rinkos priežiūros institucijos 
nustato jų nuomone riziką keliantį gaminį, 
iki nustatytos rizikos įvertinimo, taisomųjų 

(14) kad visas rinkos priežiūros procesas 
būtų skaidrus ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir ekonominės veiklos 
vykdytojams lengvai suprantamas, 
reglamente chronologine tvarka reikėtų 
aiškiai nurodyti to proceso etapus – nuo tos 
akimirkos, kai rinkos priežiūros institucijos 
nustato jų nuomone riziką keliantį gaminį, 
iki nustatytos rizikos įvertinimo, taisomųjų 
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veiksmų, kurių per nustatytą laiką turi imtis 
atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas, ir priemonių, kurių imasi 
pačios rinkos priežiūros institucijos, kai 
ekonominės veiklos vykdytojai nepaiso 
reikalavimų arba reikia veikti skubiai;

veiksmų, kurių per nustatytą laiką turi imtis 
atitinkamas už pirmąjį pateikimą rinkai 
atsakingas asmuo, ir priemonių, kurių 
imasi pačios rinkos priežiūros institucijos, 
kai už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingi 
asmenys nepaiso reikalavimų arba reikia 
veikti skubiai;

Or. it

Pakeitimas 74
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) kad būtų galima palengvinti rinkos 
priežiūros institucijų darbą, ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų joms suteikti 
galimybę susipažinti su visais 
dokumentais ir informacija, kurių joms 
reikia, kad galėtų vykdyti savo veiklą. 
Rinkos priežiūros institucijos turėtų 
reikalauti tik tokių dokumentų ir 
informacijos, kuriuos, kaip galima tikėtis 
atsižvelgiant į vaidmenį tiekimo 
grandinėje, atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas gali turėti; 

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamos 8 straipsnyje nustatytos ekonominės veiklos vykdytojų prievolės.

Pakeitimas 75
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) rinkos priežiūra turėtų būti pagrįsta 
gaminio keliamos rizikos vertinimu, 
atsižvelgiant į visus susijusius duomenis. 
Jeigu gaminys, kuriam taikomi esminius 
reikalavimus, susijusius su tam tikrų 
viešųjų interesų apsauga, nustatantys 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, atitinka 
tuos esminius reikalavimus, jis turėtų būti 
laikomas nekeliančiu rizikos;

(15) rinkos priežiūra turėtų būti pagrįsta 
gaminio keliamos rizikos vertinimu,
atsižvelgiant į visus susijusius duomenis. 
Siekiant visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams užtikrinti vienodas sąlygas, 
rizikos vertinimo metodika ir kriterijai 
visose valstybėse narėse turėtų būti 
vienodi. Jeigu gaminys, kuriam taikomi 
esminius reikalavimus, susijusius su tam 
tikrų viešųjų interesų apsauga, nustatantys 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, atitinka 
tuos esminius reikalavimus, jis turėtų būti 
laikomas nekeliančiu rizikos;

Or. en

Pakeitimas 76
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) rinkos priežiūra turėtų būti pagrįsta 
gaminio keliamos rizikos vertinimu, 
atsižvelgiant į visus susijusius duomenis. 
Jeigu gaminys, kuriam taikomi esminius 
reikalavimus, susijusius su tam tikrų 
viešųjų interesų apsauga, nustatantys 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, atitinka 
tuos esminius reikalavimus, jis turėtų būti 
laikomas nekeliančiu rizikos;

(15) rinkos priežiūra turėtų būti pagrįsta 
gaminio keliamos rizikos vertinimu, 
atsižvelgiant į visus susijusius duomenis, ir 
laikantis principo, pagal kurį visi susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai turi būti 
deramai patikrinti, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie užsiima prekyba internetu, ar ne 
internetu. Jeigu gaminys, kuriam taikomi 
esminius reikalavimus, susijusius su tam 
tikrų viešųjų interesų apsauga, nustatantys 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, atitinka 
tuos esminius reikalavimus, jis turėtų būti 
laikomas nekeliančiu rizikos;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
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veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 77
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) vartotojai gali atlikti aktyvų ir 
svarbų vaidmenį padedant prižiūrėti 
rinką, nes paprastai jie tiesiogiai 
susiduria su riziką keliančiais gaminiais, 
taip pat galiojančių Sąjungos teisės aktų 
neatitinkančiais gaminiais. Šiuo atžvilgiu 
valstybės narės turėtų didinti vartotojų 
informuotumą apie teises teikti skundus 
dėl klausimų, susijusių su gaminių sauga 
ir rinkos priežiūros veikla, ir užtikrinti, 
kad pranešimo procedūra būtų lengvai 
taikoma, gana paprasta ir veiksminga. 
Komisija taip pat turėtų ištirti galimybes 
derinti šių skundų teikimą Sąjungoje, 
pvz., sukuriant centrinę duomenų bazę, 
kurioje būtų galima saugoti vartotojų 
pateiktus skundus, taip pat išnagrinėti 
galimybes paskelbti šiuos skundus viešai, 
suteikiant ekonominės veiklos 
vykdytojams teisę juos peržiūrėti ir į juos 
atsakyti;

Or. en

Pakeitimas 78
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taikant šį reglamentą rizikos 
vertinimas turėtų būti atliekamas siekiant 

(18) taikant šį reglamentą rizikos 
vertinimas turėtų būti atliekamas siekiant 
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nustatyti gaminius, kurie gali turėti 
neigiamo poveikio [Reglamentu (ES) 
Nr. xxxx (dėl vartojimo gaminių saugos)] 
saugomiems viešiesiems interesams, 
konkrečius sektorius reglamentuojantiems 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams ir 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Į jį reikėtų įtraukti duomenis, 
jei jų yra, apie susijusio gaminio keliamą ir 
pasireiškusią riziką. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurių susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai galėjo imtis 
siekdami sumažinti riziką. Reikėtų 
atsižvelgti į didesnį vartotojų 
pažeidžiamumą, palyginti su 
profesionaliaisiais naudotojais, o taip pat į 
didesnį tam tikrų kategorijų vartotojų 
pažeidžiamumą, kaip antai vaikų, 
pagyvenusių žmonių arba neįgaliųjų;

nustatyti gaminius, kurie gali turėti 
neigiamo poveikio [Reglamentu (ES) 
Nr. xxxx (dėl vartojimo gaminių saugos)] 
saugomiems viešiesiems interesams, 
konkrečius sektorius reglamentuojantiems 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams ir 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Į jį reikėtų įtraukti duomenis, 
jei jų yra, apie susijusio gaminio keliamą ir 
pasireiškusią riziką. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurių susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai galėjo imtis 
siekdami sumažinti riziką. Pirmiausia 
reikėtų atsižvelgti į didesnį vartotojų 
pažeidžiamumą, palyginti su 
profesionaliaisiais naudotojais, o taip pat į 
didesnį tam tikrų kategorijų vartotojų 
pažeidžiamumą, kaip antai vaikų, 
pagyvenusių žmonių arba neįgaliųjų;

Or. en

Pakeitimas 79
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taikant šį reglamentą rizikos 
vertinimas turėtų būti atliekamas siekiant 
nustatyti gaminius, kurie gali turėti 
neigiamo poveikio [Reglamentu (ES) 
Nr. xxxx (dėl vartojimo gaminių saugos)] 
saugomiems viešiesiems interesams, 
konkrečius sektorius reglamentuojantiems 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams ir 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Į jį reikėtų įtraukti duomenis, 
jei jų yra, apie susijusio gaminio keliamą ir 
pasireiškusią riziką. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurių susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai galėjo imtis 

(18) taikant šį reglamentą rizikos 
vertinimas turėtų būti atliekamas siekiant 
nustatyti gaminius, kurie gali turėti 
neigiamo poveikio [Reglamentu (ES) 
Nr. xxxx (dėl vartojimo gaminių saugos)] 
saugomiems viešiesiems interesams, 
konkrečius sektorius reglamentuojantiems 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams ir 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Į jį reikėtų įtraukti duomenis, 
jei jų yra, apie susijusio gaminio keliamą ir 
pasireiškusią riziką. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurių susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai, 
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siekdami sumažinti riziką. Reikėtų 
atsižvelgti į didesnį vartotojų 
pažeidžiamumą, palyginti su 
profesionaliaisiais naudotojais, o taip pat į 
didesnį tam tikrų kategorijų vartotojų 
pažeidžiamumą, kaip antai vaikų, 
pagyvenusių žmonių arba neįgaliųjų;

laikydamiesi deramo patikrinimo 
principo, galėjo imtis siekdami sumažinti 
riziką. Reikėtų atsižvelgti į didesnį 
vartotojų pažeidžiamumą, palyginti su 
profesionaliaisiais naudotojais, o taip pat į 
didesnį tam tikrų kategorijų vartotojų 
pažeidžiamumą, kaip antai vaikų, 
pagyvenusių žmonių arba neįgaliųjų;

Or. fr

Pakeitimas 80
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) rinkos priežiūros institucijoms turėtų 
būti suteikti įgaliojimai sunaikinti 
gaminius, padaryti juos netinkamais 
naudoti arba pareikalauti, kad juos 
sunaikintų atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas, jeigu, jų nuomone, tokia 
priemonė yra būtina ir proporcinga, 
siekiant užtikrinti, kad tokios prekės 
nebekeltų rizikos;

(21) rinkos priežiūros institucijoms turėtų 
būti suteikti įgaliojimai sunaikinti 
gaminius, padaryti juos netinkamais 
naudoti arba pareikalauti, kad juos 
sunaikintų atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas, veiklą vykdantis internetu ar 
ne internetu, jeigu, jų nuomone, tokia 
priemonė yra būtina ir proporcinga, 
siekiant užtikrinti, kad tokios prekės 
nebekeltų rizikos.

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 81
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) rinkos priežiūros institucijoms turėtų 
būti suteikti įgaliojimai sunaikinti 
gaminius, padaryti juos netinkamais 
naudoti arba pareikalauti, kad juos 
sunaikintų atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas, jeigu, jų nuomone, tokia 
priemonė yra būtina ir proporcinga, 
siekiant užtikrinti, kad tokios prekės 
nebekeltų rizikos;

(21) rinkos priežiūros institucijoms turėtų 
būti suteikti įgaliojimai sunaikinti 
gaminius, padaryti juos netinkamais 
naudoti arba pareikalauti, kad juos 
sunaikintų atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas, jeigu, jų nuomone, tokia 
priemonė yra būtina ir proporcinga, 
siekiant užtikrinti, kad tokios prekės 
nebekeltų rizikos. Visas su šiais veiksmais 
susijusias išlaidas turėtų padengti 
atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas;

Or. en

Pakeitimas 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) turi būti sukurta veiksminga, sparti ir 
tiksli valstybių narių keitimosi informacija 
tarpusavyje ir su Komisija sistema. Todėl 
būtina numatyti veiksmingas tokio 
keitimosi informacija priemones. Sąjungos 
skubaus keitimosi informacija sistema 
(RAPEX) įrodė esanti veiksminga ir 
efektyvi. RAPEX sistema sudaro sąlygas 
visoje Sąjungoje imtis priemonių prieš 
gaminius, kurie kelia riziką už kurios nors 
vienos valstybės narės teritorijos ribų. 
Siekiant išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, ši sistema turėtų būti 
naudojama siunčiant visus šiuo reglamentu 
nustatytus perspėjimus apie riziką 
keliančius gaminius;

(23) turi būti sukurta veiksminga, sparti ir 
tiksli valstybių narių keitimosi informacija 
tarpusavyje ir su Komisija sistema. Todėl 
būtina numatyti veiksmingas tokio 
keitimosi informacija priemones. Sąjungos 
skubaus keitimosi informacija sistema 
(RAPEX) įrodė esanti veiksminga ir 
efektyvi. RAPEX sistema sudaro sąlygas 
visoje Sąjungoje imtis priemonių prieš 
gaminius, kurie kelia didelę riziką už 
kurios nors vienos valstybės narės 
teritorijos ribų. Siekiant išvengti 
nereikalingo dubliavimosi, ši sistema turėtų 
būti naudojama siunčiant visus šiuo 
reglamentu nustatytus perspėjimus apie 
didelę riziką keliančius gaminius;

Or. en
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Pagrindimas

Derinama su 19 ir 20 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 83
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) turi būti sukurta veiksminga, sparti ir 
tiksli valstybių narių keitimosi informacija 
tarpusavyje ir su Komisija sistema. Todėl 
būtina numatyti veiksmingas tokio 
keitimosi informacija priemones. Sąjungos 
skubaus keitimosi informacija sistema 
(RAPEX) įrodė esanti veiksminga ir 
efektyvi. RAPEX sistema sudaro sąlygas 
visoje Sąjungoje imtis priemonių prieš 
gaminius, kurie kelia riziką už kurios nors 
vienos valstybės narės teritorijos ribų. 
Siekiant išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, ši sistema turėtų būti 
naudojama siunčiant visus šiuo reglamentu 
nustatytus perspėjimus apie riziką 
keliančius gaminius;

(23) turi būti sukurta veiksminga, sparti ir 
tiksli valstybių narių keitimosi informacija 
tarpusavyje ir su Komisija sistema. Todėl 
būtina numatyti veiksmingas tokio 
keitimosi informacija priemones. Sąjungos 
skubaus keitimosi informacija sistema 
(RAPEX) įrodė esanti veiksminga ir 
efektyvi. RAPEX sistema sudaro sąlygas 
visoje Sąjungoje imtis priemonių prieš 
gaminius, kurie kelia riziką už kurios nors 
vienos valstybės narės teritorijos ribų. 
Siekiant išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, ši sistema turėtų būti 
naudojama siunčiant visus šiuo reglamentu 
nustatytus perspėjimus apie riziką 
keliančius gaminius. RAPEX taip pat 
turėtų apimti pranešimus, susijusius su 
medžiagomis, besiliečiančiomis su maistu, 
perkeltus į šią sistemą iš RASFF 
platformos;

Or. en

Pakeitimas 84
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) reikėtų įkurti Europos rinkos (27) reikėtų įkurti Europos rinkos 
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priežiūros forumą, sudarytą iš rinkos 
priežiūros institucijų atstovų. Forumas 
turėtų suteikti galimybę įtraukti visus 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
profesines organizacijas ir vartotojų 
organizacijas, kad būtų pasinaudota turima 
informacija apie rinkos priežiūrą, nustatant, 
įgyvendinant ir atnaujinant rinkos 
priežiūros programas;

priežiūros forumą, sudarytą iš rinkos 
priežiūros institucijų atstovų. Forumas 
turėtų suteikti galimybę įtraukti visus 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
profesines organizacijas ir visų pirma 
vartotojų organizacijas, kad būtų 
pasinaudota turima informacija apie rinkos 
priežiūrą, nustatant, įgyvendinant ir 
atnaujinant rinkos priežiūros programas;

Or. de

Pakeitimas 85
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta 
pusiausvyra tarp skaidrumo visuomenei 
pateikiant kuo daugiau informacijos ir 
konfidencialumo, pvz., saugant asmens 
duomenis, komercines paslaptis arba 
tyrimų duomenis, vadovaujantis 
konfidencialumo taisyklėmis, nustatytomis 
galiojančiais šalių įstatymais arba, 
Komisijos atveju, 2001 m. gegužės 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais; taikant šį reglamentą taikomi 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo;

(30) šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta 
pusiausvyra tarp skaidrumo visuomenei 
pateikiant kuo daugiau informacijos ir 
konfidencialumo, pvz., saugant komercines 
paslaptis arba tyrimų duomenis, 
vadovaujantis konfidencialumo 
taisyklėmis, nustatytomis galiojančiais 
šalių įstatymais arba, Komisijos atveju, 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais. Be to, šiame reglamente 
turėtų būti atsižvelgiama į duomenų
apsaugos principus, pvz., konfidencialaus 
asmens duomenų tvarkymo, į reikalavimą 
tvarkyti duomenis sąžiningai, teisėtai ir 
konkrečiu tikslu, kartu užtikrinant jų 
kokybę ir suteikiant susijusiems asmenims 
galimybę naudotis savo teisėmis. Taikant 
šį reglamentą taikomi 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir 2000 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo;

Or. en

Pakeitimas 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad 
šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos 
sankcijos privalo būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos;

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad 
šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos 
sankcijos privalo būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Jų dydis 
nustatomas kaip proporcinė atitinkamų 
gaminių pardavimo per paskutiniuosius 
visus pažeidimo metus vertė, atsižvelgiant 
į pažeidimo dydį, trukmę ir sąmoningumą 
arba pasikartojimą. Bet kuriuo atveju 
sankcijos neturėtų viršyti 10 proc. visos 
praėjusių ataskaitinių metų įmonės 
apyvartos. Jei įmanoma pagal nacionalinę 
teisę, valstybės narės turėtų būti 
skatinamos taikant šias sankcijas gautas 
pajamas skirti rinkos priežiūros veiklai;

Or. en

Pakeitimas 87
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės turėtų nustatyti (33) valstybės narės turėtų nustatyti 
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taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad 
šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos 
sankcijos privalo būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos;

taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad 
šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos 
sankcijos privalo būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos ir turi apimti 
administracines Sąjungos mastu 
suderintas sankcijas. Todėl būtina 
atsižvelgti į pažeidimo sunkumą, įmonės 
dydį ir ypač MVĮ padėtį bei vaidmenį 
tiekimo grandinėje, ypatingą dėmesį 
skiriant veiklai, kurią ekonominės veiklos 
vykdytojas iš tiesų atlieka gamybos 
procese, ir jo gebėjimui daryti poveikį 
gaminio saugumui. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad įplaukos, surinktos iš tų 
administracinių sankcijų, būtų skirtos 
rinkos priežiūros veiklai;

Or. it

Pakeitimas 88
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) rinkos priežiūra bent iš dalies turėtų 
būti finansuojama iš ekonominės veiklos 
vykdytojų renkamais mokesčiais, kai 
rinkos priežiūros institucijos tuos 
mokesčius renka už tai, kad būtų imtasi 
taisomųjų veiksmų, arba kai institucijos tų 
veiksmų privalo imtis pačios;

(34) rinkos priežiūra visų pirma turėtų būti 
finansuojama valstybių narių, ir tik labai 
mažą dalį jai skirtų lėšų gali sudaryti už 
pirmąjį pateikimą rinkai atsakingų 
ekonominės veiklos vykdytojų mokamos 
baudos, kai rinkos priežiūros institucijos 
jas skiria tam, kad būtų imtasi taisomųjų 
veiksmų, arba kai institucijos tų veiksmų 
privalo imtis pačios. Bet tokiu atveju 
būtina atsižvelgti į įmonės dydį ir ypač 
MVĮ padėtį bei vaidmenį tiekimo 
grandinėje, ypatingą dėmesį skiriant 
veiklai, kurią ekonominės veiklos 
vykdytojas iš tiesų atlieka gamybos 
procese, ir jo gebėjimui daryti poveikį 
gaminio saugumui.

Or. it
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Pakeitimas 89
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su tikrinimo sąlygomis, 
atsižvelgiant į konkrečias gaminių 
kategorijas arba sektorius, įskaitant 
atliekamų patikrų mastą ir tikrinamų 
pavyzdžių tinkamumą. Be to, turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
ekonominės veiklos vykdytojų 
informacijos teikimo rinkos priežiūros 
institucijoms sąlygomis ir vienodų sąlygų, 
kuriomis nustatoma, kokiais atvejais šios 
informacijos nereikia teikti, nustatymu. 
Įgyvendinimo įgaliojimai taip pat turėtų 
būti suteikti dėl keitimosi informacija 
naudojant RAPEX sistemą sąlygų ir 
procedūrų ir dėl laikinųjų ar nuolatinių 
pardavimo apribojimų nustatymo didelę 
riziką keliantiems gaminiams, kai tinkama, 
nurodant reikiamas kontrolės priemones, 
kurių valstybės narės turi imtis, kad jų 
įgyvendinimas būtų veiksmingas, kai kitais 
Sąjungos teisės aktais nenumatyta speciali 
susijusios rizikos pašalinimo procedūra. 
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(38) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su tikrinimo sąlygomis, 
atsižvelgiant į konkrečias gaminių 
kategorijas arba sektorius, įskaitant 
atliekamų patikrų mastą ir tikrinamų 
pavyzdžių tinkamumą. Be to, turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
ekonominės veiklos vykdytojų 
informacijos teikimo rinkos priežiūros 
institucijoms sąlygomis ir vienodų sąlygų, 
kuriomis nustatoma, kokiais atvejais šios 
informacijos nereikia teikti, nustatymu. Bet 
kokiu atveju iš ekonominės veiklos 
vykdytojų negali būti reikalaujama 
pateikti kitokią informaciją negu 
informacija, kurią jie turi žinoti dėl savo 
atliekamo vaidmens tiekimo grandinėje.
Įgyvendinimo įgaliojimai taip pat turėtų 
būti suteikti dėl keitimosi informacija 
naudojant RAPEX sistemą sąlygų ir 
procedūrų ir dėl laikinųjų ar nuolatinių 
pardavimo apribojimų nustatymo didelę 
riziką keliantiems gaminiams, kai tinkama, 
nurodant reikiamas kontrolės priemones, 
kurių valstybės narės turi imtis, kad jų 
įgyvendinimas būtų veiksmingas, kai kitais 
Sąjungos teisės aktais nenumatyta speciali 
susijusios rizikos pašalinimo procedūra. 
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;



AM\1002709LT.doc 19/179 PE516.934v02-00

LT

Or. it

Pakeitimas 90
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su tikrinimo sąlygomis, 
atsižvelgiant į konkrečias gaminių 
kategorijas arba sektorius, įskaitant 
atliekamų patikrų mastą ir tikrinamų 
pavyzdžių tinkamumą. Be to, turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
ekonominės veiklos vykdytojų 
informacijos teikimo rinkos priežiūros 
institucijoms sąlygomis ir vienodų sąlygų, 
kuriomis nustatoma, kokiais atvejais šios 
informacijos nereikia teikti, nustatymu. 
Įgyvendinimo įgaliojimai taip pat turėtų 
būti suteikti dėl keitimosi informacija 
naudojant RAPEX sistemą sąlygų ir 
procedūrų ir dėl laikinųjų ar nuolatinių 
pardavimo apribojimų nustatymo didelę 
riziką keliantiems gaminiams, kai tinkama, 
nurodant reikiamas kontrolės priemones, 
kurių valstybės narės turi imtis, kad jų 
įgyvendinimas būtų veiksmingas, kai kitais 
Sąjungos teisės aktais nenumatyta speciali 
susijusios rizikos pašalinimo procedūra. 
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(38) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su tikrinimo sąlygomis, 
atsižvelgiant į konkrečias gaminių 
kategorijas arba sektorius, įskaitant 
atliekamų patikrų mastą ir tikrinamų 
pavyzdžių tinkamumą. Be to, turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
ekonominės veiklos vykdytojų 
informacijos teikimo rinkos priežiūros 
institucijoms sąlygomis ir vienodų sąlygų, 
kuriomis nustatoma, kokiais atvejais šios 
informacijos nereikia teikti, nustatymu. Bet 
kokiu atveju iš ekonominės veiklos 
vykdytojų negali būti reikalaujama 
pateikti kitokią informaciją negu 
informacija, kurią jie turi žinoti dėl savo 
atliekamo vaidmens tiekimo grandinėje.
Įgyvendinimo įgaliojimai taip pat turėtų 
būti suteikti dėl keitimosi informacija 
naudojant RAPEX sistemą sąlygų ir 
procedūrų ir dėl laikinųjų ar nuolatinių 
pardavimo apribojimų nustatymo didelę 
riziką keliantiems gaminiams, kai tinkama, 
nurodant reikiamas kontrolės priemones, 
kurių valstybės narės turi imtis, kad jų 
įgyvendinimas būtų veiksmingas, kai kitais 
Sąjungos teisės aktais nenumatyta speciali 
susijusios rizikos pašalinimo procedūra. 
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 



PE516.934v02-00 20/179 AM\1002709LT.doc

LT

mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. it

Pakeitimas 91
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti, 
kad rinkoje esantys gaminiai, kuriuos 
reglamentuoja Sąjungos teisės aktai, 
atitiktų reikalavimus, kuriais numatoma 
aukšto lygio sveikatos, saugos ir kitų 
viešųjų interesų apsauga, ir, Sąjungoje 
nustačius darnios rinkos priežiūros sistemą, 
būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas, 
valstybės narės pačios negali deramai 
pasiekti, nes jį galima įgyvendinti tik jeigu 
visų valstybių narių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo, sąveikos ir 
veiklos vienodumo lygis bus išties didelis, 
be to, atsižvelgiant į tikslo mastą ir svarbą, 
jį veiksmingiau įgyvendinti įmanoma 
Sąjungos lygiu, todėl, vadovaudamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytu subsidiarumo principu, Sąjunga 
gali nustatyti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(41) šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti, 
kad fizinėje ir skaitmeninėje rinkose
esantys gaminiai, kuriuos reglamentuoja 
Sąjungos teisės aktai, atitiktų reikalavimus, 
kuriais numatoma aukšto lygio sveikatos, 
saugos ir kitų viešųjų interesų apsauga, ir, 
Sąjungoje nustačius darnios rinkos 
priežiūros sistemą, būtų užtikrintas vidaus 
fizinės ir skaitmeninės rinkų veikimas, 
valstybės narės pačios negali deramai 
pasiekti, nes jį galima įgyvendinti tik jeigu 
visų valstybių narių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo, sąveikos ir 
veiklos vienodumo lygis bus išties didelis, 
be to, atsižvelgiant į tikslo mastą ir svarbą, 
jį veiksmingiau įgyvendinti įmanoma 
Sąjungos lygiu, todėl, vadovaudamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytu subsidiarumo principu, Sąjunga 
gali nustatyti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.
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Pakeitimas 92
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) šis reglamentas turi atitikti 
atsargumo principą, siekiant užtikrinti 
aukštą žmogaus sveikatos, vartotojų ir 
aplinkos apsaugos lygį;

Or. es

Pakeitimas 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) šis reglamentas turi atitikti 
atsargumo principą, siekiant užtikrinti 
aukštą žmogaus sveikatos, vartotojų ir 
aplinkos apsaugos lygį;

Or. es

Pakeitimas 94
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių, kuriuos galima 
įsigyti naudojantis ar nesinaudojant 
internetu, atitiktis reikalavimams, kuriais 
aukštu lygiu saugomi tokie interesai, kaip 
antai žmonių sveikata ir sauga apskritai, 
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viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai. sveikata ir sauga darbe, sąžininga prekyba, 
vartotojų apsauga, aplinka, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga, viešasis 
saugumas ir kiti viešieji interesai.

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus. Be to, nustačius gaminio 
autentiškumą vartotojas užtikrinamas, kad gaminys yra saugus ir atitinka teisės aktų 
reikalavimus.

Pakeitimas 95
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai.

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama rinkai internetu arba ne 
internetu tiekiamų gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas, vienodos rinkos 
dalyvių sąlygos ir kiti viešieji interesai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad šis reglamentas taikomas rinkai jau pateiktiems gaminiams, nes 
patikrinimus iki pateikiant rinkai atlieka atitikties vertinimo įstaigos. Nereikėtų skirti 
platinimo kanalų. Be to, vienas iš visa apimančių šio reglamento tikslų – sudaryti vienodas 
sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams, todėl reikia tikrinti atitiktį reikalavimams ir rinkos 
priežiūros institucijos turi imtis tolesnių veiksmų.

Pakeitimas 96
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai.

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama rinkai pateiktų arba 
tiekiamų gaminių atitiktis reikalavimams, 
kuriais aukštu lygiu saugomi tokie 
interesai, kaip antai žmonių sveikata ir 
sauga apskritai, sveikata ir sauga darbe, 
vartotojų apsauga, aplinka, viešasis 
saugumas, vienodos rinkos dalyvių sąlygos 
ir kiti viešieji interesai.

Or. en

Pakeitimas 97
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai.

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai, 
ir užtikrinamos vienodos ekonominės 
veiklos vykdytojų sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 98
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai.

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai, 
ir apskritai užtikrinama atitiktis Sąjungos 
teisės aktams.

Or. es

Pakeitimas 99
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) gaminys – gamybos procese gautas
produktas;

1) gaminys – bet koks vykdant komercinę 
veiklą už atlygį ar nemokamai tiekiamas 
arba pateikiamas produktas;

Or. es

Pagrindimas

Paaiškinama sąvoka „gaminys“. Išbraukiami žodžiai „gautas gamybos procese“, nes kilo 
abejonių dėl šio reikalavimo aiškinimo (gamykla, mediena ir kt.). Pateikiama glaustai 
sutrumpinta sąvoka, įtraukta į Bendrosios gaminių saugos direktyvą (BPSD).

Pakeitimas 100
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) tiekimas rinkai – gaminio, skirto platinti, 2) tiekimas rinkai – produkto, skirto 
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vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, 
tiekimas vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo;

platinti ar naudoti Sąjungos fizinėje ir 
skaitmeninėje rinkose, tiekimas vykdant 
komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 101
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) pateikimas rinkai – gaminio tiekimas 
Sąjungos rinkai pirmą kartą;

3) pateikimas rinkai – gaminio tiekimas 
Sąjungos fizinei ir skaitmeninei rinkoms
pirmą kartą;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) tarpiniai paslaugų teikėjai – fizinis 
arba juridinis asmuo, sudarantis sąlygas 
pateikti arba tiekti rinkai gaminį 
elektroninėmis priemonėmis, pvz., 
naudodamasis elektroninės prekybos 
platformomis arba prieglobos 
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svetainėmis;

Or. en

Pagrindimas

Tarpiniai paslaugų teikėjai, pvz., prieglobos svetainių savininkai ir registratoriai, teikiantys 
elektronines platformas trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojams, kad šie galėtų 
parduoti gaminius internetu (kaip apibrėžta naujoje 3 straipsnio 7a dalyje), dažnai yra 
įsikūrę ES teritorijoje. Šie tarpininkai, kaip ir kiti ekonominės veiklos vykdytojai, turėtų būti 
įpareigoti bendradarbiauti su rinkos priežiūros institucijomis ir prireikus imtis taisomųjų 
veiksmų siekdami užkirsti kelią nesaugių arba kitaip reikalavimų neatitinkančių gaminių 
pardavimui internetu.

Pakeitimas 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) ekonominės veiklos vykdytojai –
gamintojas, įgaliotasis atstovas, 
importuotojas ir platintojas;

8) ekonominės veiklos vykdytojai –
gamintojas, įgaliotasis atstovas, 
importuotojas, platintojas ir tarpinis 
paslaugų teikėjas;

Or. en

Pagrindimas

Tarpiniai paslaugų teikėjai, pvz., prieglobos svetainių savininkai ir registratoriai, teikiantys 
elektronines platformas trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojams, kad šie galėtų 
parduoti gaminius internetu (kaip apibrėžta naujoje 3 straipsnio 7a dalyje), dažnai yra 
įsikūrę ES teritorijoje. Šie tarpininkai, kaip ir kiti ekonominės veiklos vykdytojai, turėtų būti 
įpareigoti bendradarbiauti su rinkos priežiūros institucijomis ir prireikus imtis taisomųjų 
veiksmų siekdami užkirsti kelią nesaugių arba kitaip reikalavimų neatitinkančių gaminių 
pardavimui internetu.

Pakeitimas 104
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas



AM\1002709LT.doc 27/179 PE516.934v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) rinkos priežiūra – valdžios institucijų 
vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos 
imasi siekdamos užtikrinti, kad gaminiai 
nekeltų pavojaus sveikatai, saugai ar bet 
kuriam kitam viešųjų interesų apsaugos 
aspektui ir kad gaminiai, kuriems taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, atitiktų 
tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus;

11) rinkos priežiūra – valdžios institucijų 
vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos 
imasi siekdamos užtikrinti, kad internetu 
ar ne internetu parduodami gaminiai 
nekeltų pavojaus sveikatai, saugai ar bet 
kuriam kitam viešųjų interesų apsaugos 
aspektui ir kad gaminiai, kuriems taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, atitiktų 
tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 105
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) rinkos priežiūros institucija – valstybės 
narės institucija, atsakinga už rinkos
priežiūrą jos teritorijoje;

12) rinkos priežiūros institucija – valstybės 
narės institucija, atsakinga už fizinės ir 
skaitmeninės rinkų priežiūrą jos 
teritorijoje;

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkoje prekės vartotojus pasiekia per įvairius prekybos kanalus. Todėl reikėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir tradicinius, ir internetinius rinkos kanalus.

Pakeitimas 106
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) rinkos priežiūros institucija – valstybės 
narės institucija, atsakinga už rinkos 
priežiūrą jos teritorijoje;

12) rinkos priežiūros institucija – valstybės 
narės institucija, kompetentinga vykdyti 
pagal šį reglamentą reglamentuojamus 
įgaliojimus;

Or. es

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijų pareigos, nustatytos šiame reglamente, nesusijusios su rinkos 
priežiūra siaurąja prasme. Šios institucijos ne tik tikrina gaminius, bet ir turi priimti skundus, 
įspėti naudotojus, įtraukti duomenis į rinkos priežiūros informacinę ryšių sistemą (ICSMS), 
bendradarbiauti su ekonominės veiklos vykdytojais rengiant gerosios praktikos kodeksus ir kt. 
Šios užduotys platesnės nei vien tik rinkos priežiūra.

Pakeitimas 107
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) reikalavimų neatitinkantis gaminys –
gaminys, neatitinkantis jam taikomų 
Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 108
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) reikalavimų neatitinkantis gaminys –
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gaminys, neatitinkantis Sąjungos teisės 
aktų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 109
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) riziką keliantis gaminys – gaminys, 
galintis neigiamai paveikti žmonių sveikatą 
ir saugą apskritai, sveikatą ir saugą darbe, 
vartotojų apsaugą, aplinką ir viešąjį 
saugumą, taip pat kitus viešuosius interesus 
tokiu mastu, kurio negalima laikyti 
pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis gaminio naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

13) saugos riziką keliantis gaminys –
gaminys, galintis neigiamai paveikti 
žmonių sveikatą ir saugą apskritai, sveikatą 
ir saugą darbe, vartotojų apsaugą, aplinką 
ir viešąjį saugumą, taip pat kitus viešuosius 
interesus tokiu mastu, kurio negalima 
laikyti pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis gaminio naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) riziką keliantis gaminys – gaminys, 
galintis neigiamai paveikti žmonių sveikatą 
ir saugą apskritai, sveikatą ir saugą darbe, 
vartotojų apsaugą, aplinką ir viešąjį 
saugumą, taip pat kitus viešuosius interesus 
tokiu mastu, kurio negalima laikyti 
pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis gaminio naudojimo 

13) saugos riziką keliantis gaminys –
gaminys, galintis neigiamai paveikti 
žmonių sveikatą ir saugą apskritai, sveikatą 
ir saugą darbe, vartotojų apsaugą, aplinką 
ir viešąjį saugumą, taip pat kitus viešuosius 
interesus tokiu mastu, kurio negalima 
laikyti pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis gaminio naudojimo 
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sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skirti rizikos apibrėžtį, nes ES teisės aktų neatitinkančius gaminius rinkos priežiūros 
tikslais reikėtų uždrausti naudoti ES rinkoje. Vis dėlto kai kurie (bet ne visi) reikalavimų 
neatitinkantys gaminiai gali būti ir nesaugūs.

Pakeitimas 111
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) riziką keliantis gaminys – gaminys, 
galintis neigiamai paveikti žmonių sveikatą 
ir saugą apskritai, sveikatą ir saugą darbe, 
vartotojų apsaugą, aplinką ir viešąjį 
saugumą, taip pat kitus viešuosius interesus 
tokiu mastu, kurio negalima laikyti 
pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis gaminio naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

13) saugos riziką keliantis gaminys –
gaminys, galintis neigiamai paveikti 
žmonių sveikatą ir saugą apskritai, sveikatą 
ir saugą darbe, vartotojų apsaugą, aplinką 
ir viešąjį saugumą, taip pat kitus viešuosius 
interesus tokiu mastu, kurio negalima 
laikyti pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis gaminio naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 112
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) riziką keliantis gaminys – gaminys, 
galintis neigiamai paveikti žmonių sveikatą 
ir saugą apskritai, sveikatą ir saugą darbe, 
vartotojų apsaugą, aplinką ir viešąjį 
saugumą, taip pat kitus viešuosius 
interesus tokiu mastu, kurio negalima 
laikyti pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis gaminio naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

13) riziką keliantis gaminys – gaminys, 
galintis neigiamai paveikti žmonių sveikatą 
ir saugą apskritai, sveikatą ir saugą darbe, 
vartotojų apsaugą, aplinką ir viešąjį 
saugumą tokiu mastu, kurio negalima 
laikyti pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis gaminio naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus žodžių junginį „kiti viešieji interesai“, padidėja teisinis tikrumas, nes šio žodžių 
junginio prasmė neaiški.

Pakeitimas 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) su reguliavimu susijusią riziką 
keliantis gaminys – gaminys, 
neatitinkantis galiojančių Sąjungos teisės 
aktų;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skirti rizikos apibrėžtį, nes ES teisės aktų neatitinkančius gaminius rinkos priežiūros 
tikslais reikėtų uždrausti naudoti ES rinkoje. Vis dėlto kai kurie (bet ne visi) reikalavimų 
neatitinkantys gaminiai gali būti ir nesaugūs.
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Pakeitimas 114
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) su reguliavimu susijusią riziką 
keliantis gaminys – gaminys, 
neatitinkantis galiojančių Sąjungos teisės 
aktų;

Or. en

Pakeitimas 115
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13c) su reguliavimu susijusią riziką 
keliantis gaminys – gaminys, 
neatitinkantis galiojančių Sąjungos teisės 
aktų;

Or. en

Pakeitimas 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13d) naują riziką keliantis gaminys –
gaminys, kuriam netaikomi ES suderinti 
teisės aktai, kai turima patikimų 
mokslinių įrodymų, kad jis, parduodamas 
naudoti naujomis arba neįprastomis 
gamintojo nenumatytomis sąlygomis, 
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kelią naują arba žinomą riziką.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti ir į naują riziką keliančius gaminius. Pasiūlyta 
apibrėžtimi siekiama pateikti paaiškinimą, kad apibrėžtį būtų lengva darniai taikyti visoje ES.

Pakeitimas 117
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) didelę riziką keliantis gaminys –
gaminys, dėl kurio keliamos rizikos, 
įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo 
riziką, reikalingas skubus įsikišimas ir 
tolesni veiksmai;

14) didelę riziką keliantis gaminys –
gaminys, dėl kurio keliamos rizikos, 
įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo 
riziką, reikalingas skubus įsikišimas ir 
tolesni veiksmai; kiekvienas kurio nors 
Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose 
apibrėžto esminio reikalavimo 
neatitinkantis gaminys, taip pat 
kiekvienas Komisijos standartizacijos 
organizacijai suteiktame įgaliojime 
apibrėžto bendrojo saugos reikalavimo 
neatitinkantis gaminys laikomas keliantis 
didelę riziką;

Or. en

Pakeitimas 118
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) didelę riziką keliantis gaminys –
gaminys, dėl kurio keliamos rizikos, 
įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo 

14) didelę riziką keliantis gaminys –
gaminys, dėl kurio keliamos rizikos, 
įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo 
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riziką, reikalingas skubus įsikišimas ir 
tolesni veiksmai;

riziką, reikalingas skubus įsikišimas ir 
tolesni veiksmai; kiekvienas kurio nors 
Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose 
apibrėžto esminio reikalavimo 
neatitinkantis gaminys, taip pat 
kiekvienas Komisijos standartizacijos 
organizacijai suteiktame įgaliojime 
apibrėžto bendrojo saugos reikalavimo 
neatitinkantis gaminys laikomas keliantis 
didelę riziką;

Or. en

Pakeitimas 119
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) gaminiai modeliai – gaminiai, kurie 
laikomi išsiskiriančiais tuo, kad pasižymi 
identiškomis arba panašiomis esminėmis 
savybėmis, ir kurių skirtumai, jei jų yra, 
neturi poveikio jų saugos lygiui, nebent 
gamintojas arba importuotojas įrodo 
kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Modelio sąvoka yra kertinis rinkos priežiūros institucijų darbo akmuo. Tikrinimas ir priežiūra 
vykdomi pagal modelius. Vis dėlto kai kurie rinkos dalyviai neturi identifikacinių modelių 
arba didina iš tikrųjų panašių gaminių modelių skaičių, todėl rinkos priežiūros institucijoms 
sunkiau dirbti ir jos sulaikomos nuo kontrolės, nes jai vykdyti reikia daug daugiau išteklių.

Pakeitimas 120
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 14 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) gaminiai modeliai – gaminiai, kurie 
laikomi išsiskiriančiais tuo, kad pasižymi 
identiškomis arba panašiomis esminėmis 
savybėmis, ir kurių skirtumai, jei jų yra, 
neturi poveikio jų saugos lygiui, nebent 
gamintojas arba importuotojas įrodo 
kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Modelio sąvoka yra kertinis rinkos priežiūros institucijų darbo akmuo. Tikrinimas ir priežiūra 
vykdomi pagal modelius. Vis dėlto kai kurie rinkos dalyviai neturi identifikacinių modelių 
arba didina iš tikrųjų panašių gaminių modelių skaičių, todėl rinkos priežiūros institucijoms 
sunkiau dirbti ir jos sulaikomos nuo kontrolės, nes jai vykdyti reikia daug daugiau išteklių.

Pakeitimas 121
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 14 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) gaminys modelis – gaminys, kuris 
laikytinas reprezentuojančiu išskirtinę 
grupę gaminių, kurie pasižymi panašiomis 
esminėmis savybėmis ir kurių skirtumai, 
jei jų yra, neturi poveikio jų saugos lygiui, 
nebent gamintojas arba importuotojas 
įrodo kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Modelio sąvoka yra labai svarbi rinkos priežiūros darbui, kad atliekant tikrinimus joms būtų 
lengviau identifikuoti gaminius.

Pakeitimas 122
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Sąjungos derinamieji teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos 
gaminių prekybos sąlygos;

18) Sąjungos derinamieji teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos 
gaminių prekybos sąlygos; juose 
apibrėžiami esminiai reikalavimai, 
kuriuos gaminiai turi atitikti, kad galėtų 
būti pateikti Sąjungos rinkai;

Or. en

Pakeitimas 123
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Sąjungos derinamieji teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos 
gaminių prekybos sąlygos;

18) Sąjungos derinamieji teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos 
gaminių, kuriais prekiaujama internetu ar 
ne internetu, pateikimo rinkai sąlygos;

Or. fr

Pakeitimas 124
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys gaminiai 
nebūtų tiekiami Sąjungos rinkai ir kad tais 
atvejais, kai tokie gaminiai į ją patenka, 
būtų imtasi veiksmingų priemonių gaminio 

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad galiojančių Sąjungos teisės 
aktų neatitinkantys ir riziką keliantys 
gaminiai nebūtų tiekiami Sąjungos rinkai ir 
kad tais atvejais, kai tokie gaminiai į ją 
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keliamai rizikai pašalinti. patenka, būtų imtasi veiksmingų ir 
proporcingų priemonių gaminio keliamai 
rizikai arba neatitikčiai pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys gaminiai 
nebūtų tiekiami Sąjungos rinkai ir kad tais 
atvejais, kai tokie gaminiai į ją patenka, 
būtų imtasi veiksmingų priemonių gaminio 
keliamai rizikai pašalinti.

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys ir 
galiojančių Sąjungos teisės aktų 
neatitinkantys gaminiai nebūtų tiekiami 
Sąjungos rinkai ir kad tais atvejais, kai 
tokie gaminiai į ją patenka, būtų imtasi 
veiksmingų priemonių gaminio keliamai 
rizikai ir neatitikčiai pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 126
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys gaminiai 
nebūtų tiekiami Sąjungos rinkai ir kad tais 
atvejais, kai tokie gaminiai į ją patenka, 
būtų imtasi veiksmingų priemonių gaminio 
keliamai rizikai pašalinti.

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys ir 
galiojančių Sąjungos teisės aktų 
neatitinkantys gaminiai nebūtų tiekiami 
Sąjungos rinkai ir kad tais atvejais, kai 
tokie gaminiai į ją patenka, būtų imtasi 
veiksmingų priemonių gaminio keliamai 
rizikai ir neatitikčiai pašalinti.
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Or. en

Pakeitimas 127
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys gaminiai 
nebūtų tiekiami Sąjungos rinkai ir kad tais 
atvejais, kai tokie gaminiai į ją patenka, 
būtų imtasi veiksmingų priemonių gaminio 
keliamai rizikai pašalinti.

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys gaminiai ir 
apskritai galiojančių Sąjungos teisės aktų 
neatitinkantys gaminiai nebūtų tiekiami 
Sąjungos rinkai ir kad tais atvejais, kai 
tokie gaminiai į ją patenka, būtų imtasi 
veiksmingų priemonių gaminio keliamai 
rizikai ir jo neatitikčiai teisės aktams
pašalinti.

Or. es

Pagrindimas

Rinkos priežiūra turi apimti rizikos nekeliančias neatitiktis.

Pakeitimas 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys gaminiai 
nebūtų tiekiami Sąjungos rinkai ir kad tais 
atvejais, kai tokie gaminiai į ją patenka, 
būtų imtasi veiksmingų priemonių gaminio 
keliamai rizikai pašalinti.

2. Rinkos priežiūra pagal šį reglamentą 
organizuojama ir vykdoma siekiant 
užtikrinti, kad riziką keliantys gaminiai ir 
apskritai galiojančių Sąjungos teisės aktų 
neatitinkantys gaminiai nebūtų tiekiami 
Sąjungos rinkai ir kad tais atvejais, kai 
tokie gaminiai į ją patenka, būtų imtasi 
veiksmingų priemonių gaminio keliamai 
rizikai ir jo neatitikčiai teisės aktams 
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pašalinti.

Or. es

Pakeitimas 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms. 
Valstybės narės apibendrintus rezultatus 
gali skelbti viešai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Jau yra rinkos priežiūros informacijos ir ryšių sistema (ICSMS). Dėl valstybėms narėms 
teksiančios papildomos su priežiūra susijusios veiklos dėl laiko priežasčių nukentėtų 
priežiūros kokybė.

Pakeitimas 130
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
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informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms. 
Valstybės narės apibendrintus rezultatus 
gali skelbti viešai.

informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus, santykinio 
reikalavimų neatitinkančių gaminių 
skaičiaus bei po to inicijuotų trūkumų 
pašalinimo priemonių skaičiaus ir tipo
duomenis ir yra perduodama visoms 
valstybėms narėms. Valstybės narės 
apibendrintus rezultatus ir statistinius 
duomenis turi skelbti viešai.

Or. de

Pakeitimas 131
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms. 
Valstybės narės apibendrintus rezultatus
gali skelbti viešai.

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę kas 
trejus metus praneša Komisijai. Komisija 
šią informaciją perduoda visoms 
valstybėms narėms. Šios informacijos 
santrauka gali būti skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 132
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
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kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms.
Valstybės narės apibendrintus rezultatus
gali skelbti viešai.

kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
kiekvieno tipo patikrinimų skaičiaus 
duomenis ir rezultatus. Šie statistiniai 
duomenys perduodami visoms valstybėms 
narėms ir skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 133
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms.
Valstybės narės apibendrintus rezultatus
gali skelbti viešai.

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
kiekvieno tipo patikrinimų skaičiaus 
duomenis ir rezultatus. Šie statistiniai 
duomenys perduodami visoms valstybėms 
narėms ir skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 134
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
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informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms.
Valstybės narės apibendrintus rezultatus 
gali skelbti viešai.

informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir per 
Komisiją yra perduodama visoms 
valstybėms narėms.

Or. es

Pakeitimas 135
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms. 
Valstybės narės apibendrintus rezultatus 
gali skelbti viešai.

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą, kontrolę bei 
naudojamus kontrolės būdus kasmet 
praneša Komisijai. Pranešama informacija 
turi apimti statistinius atliktų patikrinimų 
skaičiaus duomenis ir yra perduodama 
visoms valstybėms narėms. Valstybės 
narės apibendrintus rezultatus gali skelbti 
viešai.

Or. fr

Pakeitimas 136
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 3 dalį vykdomos rinkos priežiūros 
veiklos stebėsenos ir vertinimo rezultatai 
skelbiami viešai elektroninėmis ir, kai 
tinkama, kitomis priemonėmis.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 137
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 3 dalį vykdomos rinkos priežiūros 
veiklos stebėsenos ir vertinimo rezultatai 
skelbiami viešai elektroninėmis ir, kai 
tinkama, kitomis priemonėmis.

4. Pagal 3 dalį vykdomos rinkos priežiūros 
veiklos stebėsenos ir vertinimo rezultatai 
skelbiami viešai elektroninėmis ir, kai 
tinkama, kitomis priemonėmis. Tai turi 
būti atliekama per tris mėnesius nuo 
pranešimo kitoms valstybėms narėms.

Or. de

Pakeitimas 138
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 3 dalį vykdomos rinkos priežiūros 
veiklos stebėsenos ir vertinimo rezultatai
skelbiami viešai elektroninėmis ir, kai 
tinkama, kitomis priemonėmis.

4. Valstybės narės apibendrina pagal 3 
dalį vykdomos rinkos priežiūros veiklos 
stebėsenos ir vertinimo rezultatus, kurie
skelbiami viešai elektroninėmis ir, kai 
tinkama, kitomis priemonėmis.

Or. es

Pagrindimas

Informaciją apie patikras Komisija turi perduoti valstybėms narėms. Atrodo, kad 3 dalyje 
nurodyta viešai skelbiama informacija nesiskiria nuo nurodytosios 4 dalyje, todėl siūlome 
šias dalis susieti.

Pakeitimas 139
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria rinkos priežiūros institucijas ir 
apibrėžia jų pareigas, įgaliojimus ir 
organizaciją.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria rinkos priežiūros institucijas.

Or. en

Pakeitimas 140
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūros institucijoms 
suteikiami įgaliojimai ir skiriami ištekliai 
bei priemonės, kurių joms reikia, kad 
galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis.

2. Rinkos priežiūros institucijoms 
suteikiami įgaliojimai ir skiriami ištekliai 
bei priemonės, kad jos galėtų tinkamai ir 
visapusiškai vykdyti savo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 141
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė nustato 
tinkamus mechanizmus, kuriais užtikrina, 
kad jos įsteigtos ar paskirtos rinkos 
priežiūros institucijos keistųsi informacija, 
bendradarbiautų ir koordinuotų veiklą tiek 
tarpusavyje, tiek su institucijomis, 
atsakingomis už gaminių kontrolę prie 
Sąjungos išorės sienų.

3. Kiekviena valstybė narė nustato 
pakankamus ir išsamius mechanizmus, 
kuriais užtikrina, kad jos įsteigtos ar 
paskirtos rinkos priežiūros institucijos 
keistųsi informacija, bendradarbiautų ir 
koordinuotų veiklą tiek tarpusavyje, tiek su 
institucijomis, atsakingomis už gaminių 
kontrolę prie Sąjungos išorės sienų.
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Or. en

Pakeitimas 142
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės informuoja visuomenę 
apie nacionalines rinkos priežiūros 
institucijas, jų pareigas, statusą ir kaip su 
jomis susisiekti.

5. Valstybės narės informuoja visuomenę 
apie nacionalines rinkos priežiūros 
institucijas, jų pareigas, įgaliojimus, 
turimus išteklius, bendradarbiavimo 
mechanizmus, statusą ir kaip su jomis 
susisiekti.

Or. en

Pakeitimas 143
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

1. Rinkos priežiūros institucijos veiklą 
organizuoja taip, kad būtų galima pasiekti 
didžiausią veiksmingumą. Jos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Kai tinkama, kartu su 
šiais įprastiniais rinkos pavyzdžių 
atrankos mechanizmais rinkos priežiūros 
institucijos pereina prie aktyvaus tiekimo 
grandinės procesų audito su vartojimo 
produktų gamyba, importu, prekyba, 
prekių ženklų kūrimu ir mažmenine 
prekyba susijusiuose subjektuose.
Patikrinimų duomenis jos registruoja 
21 straipsnyje nurodytoje rinkos priežiūros 
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informacinėje ryšių sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 144
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

1. Rinkos priežiūros institucijos, 
neatsižvelgdamos į platinimo kanalus ir 
pardavimo metodus, deramu mastu ir 
dažnumu atlieka atitinkamus gaminių 
savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Atlikdamos pavyzdžių 
tyrimus jos kaip orientacinį kiekvienos 
valstybės narės rodiklį taiko 2 proc. visų 
per metus į rinką pateiktų gaminių. 
Patikrinimų duomenis jos registruoja 
21 straipsnyje nurodytoje rinkos priežiūros 
informacinėje ryšių sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 145
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 

1. Rinkos priežiūros institucijos, 
neatsižvelgdamos į platinimo kanalus ir 
pardavimo metodus, deramu mastu ir 
dažnumu atlieka atitinkamus gaminių 
savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
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rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 146
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus,
neatsižvelgdamos į platinimo kanalus ir 
pardavimo metodus, tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti, kad turi būti tikrinami ir internetu parduodami gaminiai.

Pakeitimas 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus,
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dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

neatsižvelgdamos į platinimo kanalus ir 
pardavimo metodus, tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

Or. es

Pakeitimas 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių, susijusių su sauga ar 
sveikata, patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

Or. de

Pagrindimas

Dėl visų sričių, kurios nesusijusios su sveikata ar sauga, reikėtų palikti spręsti valstybėms 
narėms, ar atlikti šį pavyzdžių tikrinimą.

Pakeitimas 149
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje.

1. Rinkos priežiūros institucijos deramu 
mastu ir dažnumu atlieka atitinkamus 
gaminių savybių patikrinimus tikrindamos 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
fizinius ir laboratorinius tinkamų 
pavyzdžių tyrimus. Patikrinimų duomenis 
jos registruoja 21 straipsnyje nurodytoje 
rinkos priežiūros informacinėje ryšių 
sistemoje ir tiksliai nurodo gaminio 
tapatybę, nurodydamos jo tipo, modelio, 
partijos ar serijos numerį.

Or. en

Pakeitimas 150
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos, laikydamosi 
visų galimų nuorodų ir nurodymų, 
kuriuos gali pateikti Komisija, nustato 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, keliamą riziką ir jos 
požymius. Šią informaciją jos registruoja 
21 straipsnyje nurodytoje rinkos 
priežiūros informacinėje ryšių sistemoje. 
Komisija šią informaciją sistemingai 
analizuoja ir, jei turi informacijos, dėl 
kurios įtariama rizika, arba jei valstybių 
narių institucijų nustatyta rizika skiriasi, 
gali prašyti, kad nacionalinės priežiūros 
institucijos pateiktų papildomos 
informacijos, ir savo iniciatyva arba 
nacionalinės rinkos priežiūros institucijos 
prašymu imtis nustatyti riziką pati. 
Komisija rizikos nustatymo duomenis 
perduoda nacionalinėms rinkos priežiūros 
institucijoms.
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Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytu pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas taikyti bendrą rizikos nustatymo pagrindą, 
kuriuo remdamosi nacionalinės priežiūros institucijos atlieka patikrinimus. Vienodas rizikos 
nustatymas būtinas, kad trečiųjų šalių veiklos vykdytojai nesirinktų patekimo į Europos 
Sąjungą punktų, kuriuose dėl mažiau griežtos kontrolės nustatyta mažesnė rizika.

Pakeitimas 151
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Žinomos ar naujos rizikos atvejais, 
susijusiais su šio reglamento 1 straipsnyje 
nurodytais tikslais ir tam tikru gaminiu ar 
gaminių kategorija, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kad pagal tą 
konkretų gaminį ar konkrečias gaminių 
kategorijas nustatytų vienodas 
patikrinimų, atliekamų vienos ar kelių 
rinkos priežiūros institucijų, atlikimo 
sąlygas ir tos žinomos ar naujos rizikos 
požymius. Šios sąlygos gali apimti laikino 
atliktinų patikrinimų aprėpties ir 
dažnumo padidinimo ir tikrintinų 
pavyzdžių tinkamumo reikalavimus. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
32 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 152
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Žinomos ar naujos rizikos atvejais, 
susijusiais su šio reglamento 1 straipsnyje 
nurodytais tikslais ir tam tikru gaminiu ar 
gaminių kategorija, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kad pagal tą 
konkretų gaminį ar konkrečias gaminių 
kategorijas nustatytų vienodas 
patikrinimų, atliekamų vienos ar kelių 
rinkos priežiūros institucijų, atlikimo 
sąlygas ir tos žinomos ar naujos rizikos 
požymius. Šios sąlygos gali apimti laikino 
atliktinų patikrinimų aprėpties ir 
dažnumo padidinimo ir tikrintinų 
pavyzdžių tinkamumo reikalavimus. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 32 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pagal šias nuostatas Komisija gali priimti bet kokiam gaminiui ar bet kokiai gaminių 
kategorijai taikomas papildomas patikros priemones, kurias priežiūros institucija turi vykdyti, 
kad ir kokia būtų rizika – žinoma ar nauja. Tai priežiūros institucijoms gali būti nenumatyta 
ir neplanuota našta. Šis klausimas nesusijęs su 12 straipsnyje aptariamu klausimu.

Pakeitimas 153
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinkama, rinkos priežiūros 
institucijos savo teritorijoje naudotojams 
per tinkamą laiką praneša apie gaminius, 
kurie, kaip tos institucijos nustatė, kelia 
riziką.

2. Rinkos priežiūros institucijos savo 
teritorijoje naudotojams nedelsdamos 
praneša apie gaminius, kurie, kaip tos 
institucijos nustatė, kelia riziką. Į šią 
informaciją taip pat įtraukiami duomenys, 
jei jų turima, apie gamintoją, mažmeninės 
prekybos kanalą, kainą ir pardavimo 
laikotarpį.
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Or. en

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijoms neturėtų būti leidžiama delsti pranešti vartotojams apie riziką 
keliančius gaminius. Kad vartotojams būtų lengviau identifikuoti rizikingus gaminius, ši 
informacija turėtų būti papildoma išsamesne informacija, pvz., duomenimis apie mažmeninės 
prekybos kanalą, jei tokios informacijos turima.

Pakeitimas 154
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinkama, rinkos priežiūros 
institucijos savo teritorijoje naudotojams 
per tinkamą laiką praneša apie gaminius, 
kurie, kaip tos institucijos nustatė, kelia 
riziką.

2. Kompetentingos rinkos priežiūros 
institucijos ir, kai tinkama, ekonominės 
veiklos vykdytojai naudotojams kuo 
greičiau praneša apie gaminius, kurie, kaip 
tos institucijos nustatė, kelia riziką.

Or. de

Pakeitimas 155
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinkama, rinkos priežiūros 
institucijos savo teritorijoje naudotojams 
per tinkamą laiką praneša apie gaminius, 
kurie, kaip tos institucijos nustatė, kelia 
riziką.

2. Kai tinkama, rinkos priežiūros 
institucijos savo teritorijoje naudotojams 
nedelsdamos praneša apie gaminių, kurie, 
kaip tos institucijos nustatė, kelia riziką, 
tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 156
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinkama, rinkos priežiūros 
institucijos savo teritorijoje naudotojams 
per tinkamą laiką praneša apie gaminius, 
kurie, kaip tos institucijos nustatė, kelia 
riziką.

2. Kai tinkama, rinkos priežiūros 
institucijos savo teritorijoje naudotojams 
nedelsdamos praneša apie gaminių, kurie, 
kaip tos institucijos nustatė, kelia riziką, 
tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 157
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos bendradarbiauja su ekonominės veiklos 
vykdytojais, kad užkirstų kelią rizikai, 
kurią kelia tų veiklos vykdytojų tiekiami 
gaminiai, arba ją sumažintų. Šiuo tikslu jos 
skatina ir remia savanoriškus ekonominės 
veiklos vykdytojų veiksmus, įskaitant, kai 
tinkama, parengiant ir taikant gerosios 
praktikos vadovus.

Rinkos priežiūros institucijos
bendradarbiauja su ekonominės veiklos 
vykdytojais ir kitomis kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis, kad 
užkirstų kelią rizikai, kurią kelia tų 
ekonominės veiklos vykdytojų tiekiami 
gaminiai, arba ją sumažintų. Šiuo tikslu jos 
skatina ir remia savanoriškus ekonominės 
veiklos vykdytojų veiksmus, įskaitant, kai 
tinkama, parengiant ir taikant gerosios 
praktikos vadovus.

Or. de

Pakeitimas 158
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos bendradarbiauja su ekonominės 
veiklos vykdytojais, kad užkirstų kelią 
rizikai, kurią kelia tų veiklos vykdytojų 
tiekiami gaminiai, arba ją sumažintų. 
Šiuo tikslu jos skatina ir remia 
savanoriškus ekonominės veiklos 
vykdytojų veiksmus, įskaitant, kai tinkama, 
parengiant ir taikant gerosios praktikos 
vadovus.

Priežiūros institucijos skatina ir remia 
savanoriškus ekonominės veiklos 
vykdytojų veiksmus, įskaitant, kai tinkama, 
parengiant ir taikant gerosios praktikos 
vadovus.

Or. es

Pagrindimas

Ekonominės veiklos vykdytojai turi bendradarbiauti su priežiūros institucijomis, kad būtų 
sumažinta rizika, galinti kilti dėl nesaugių gaminių, kuriuos ekonominės veiklos vykdytojai 
pateikė rinkai, arba šiai rizikai būtų užkirstas kelias, kaip nurodoma Bendrosios gaminių 
saugos direktyvoje (BPSD). Ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas su priežiūros 
institucija turi būti nurodytas pasiūlymo dėl reglamento dėl vartojimo gaminių saugos 
(RVGS) 8, 10 ir 11 straipsniuose.

Pakeitimas 159
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkos priežiūros institucijos savo 
pareigas atlieka savarankiškai, nešališkai ir 
objektyviai, taip pat vykdo šiame 
reglamente joms nustatytas prievoles; savo 
įgaliojimus ekonominės veiklos vykdytojų 
atžvilgiu jos įgyvendina laikydamosi 
proporcingumo principo.

3. Rinkos priežiūros institucijos savo 
pareigas atlieka savarankiškai, nešališkai ir 
objektyviai, taip pat vykdo šiame 
reglamente joms nustatytas prievoles; savo 
įgaliojimus ekonominės veiklos vykdytojų 
atžvilgiu jos įgyvendina laikydamosi 
proporcingumo principo ir tinkamai 
atsižvelgdamos į Sutarties (SESV) 
191 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
atsargumo principą.

Or. en
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Pakeitimas 160
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rinkos priežiūros institucijos veikia 
deramai atsižvelgdamos į rizikos dydį ir 
atsargumo principą.
Dėl to jos turi ištirti tam tikrą skaičių 
gaminių, kuris būtų pakankamas tų 
gaminių atitikčiai ir realiai rizikai 
įvertinti.

Or. it

Pakeitimas 161
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Rinkos priežiūros institucijos veikia 
deramai atsižvelgdamos į rizikos dydį ir 
atsargumo principą. Dėl to jos turi ištirti 
tam tikrą skaičių gaminių, kuris būtų 
pakankamas tų gaminių atitikčiai ir 
realiai rizikai įvertinti.

Or. it

Pakeitimas 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Rinkos priežiūros institucijos veikia 
atsižvelgdamos į rizikos dydį ir atsargumo 
principą.

Or. es

Pakeitimas 163
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rinkos priežiūros institucijos gali patekti 
į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir 
paimti bet kokius būtinus gaminių 
pavyzdžius, kai vykdant jų pareigas tai yra 
būtina ir pagrįsta.

4. Rinkos priežiūros institucijos gali be 
išankstinio pranešimo patekti į 
ekonominės veiklos vykdytojų patalpas, 
atlikti tinkamus dokumentų patikrinimus, 
daryti susijusių dokumentų kopijas ir 
paimti bet kokius reikalingus gaminių 
pavyzdžius, kai vykdant jų pareigas tai yra 
būtina ir pagrįsta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir sėkmingai kovoti su sukčiavimu reikia priežiūros 
institucijoms suteikti daugiau galių vykdyti tyrimus, kad jos galėtų vykdyti kontrolę 
nepranešusios iš anksto, tikrinti dokumentus ir turėti sąlygas naudotis su informacinėmis 
sistemomis, nes dauguma dokumentų saugomi tik skaitmeniniu formatu.

Pakeitimas 164
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rinkos priežiūros institucijos gali patekti 4. Rinkos priežiūros institucijos gali patekti 
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į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir 
paimti bet kokius būtinus gaminių 
pavyzdžius, kai vykdant jų pareigas tai yra 
būtina ir pagrįsta.

į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas, 
atlikti tinkamus dokumentų patikrinimus, 
daryti susijusių dokumentų kopijas ir 
paimti bet kokius būtinus gaminių 
pavyzdžius, kai vykdant jų pareigas tai yra 
būtina ir pagrįsta.

Or. es

Pagrindimas

Suteikus papildomus įgaliojimus rinkos priežiūros institucijoms, bus užtikrintas visapusiškas 
jų pareigų vykdymas.

Pakeitimas 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rinkos priežiūros institucijos gali patekti 
į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir 
paimti bet kokius būtinus gaminių 
pavyzdžius, kai vykdant jų pareigas tai yra 
būtina ir pagrįsta.

4. Rinkos priežiūros institucijos gali patekti 
į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas, 
atlikti tinkamus dokumentų patikrinimus, 
daryti susijusių dokumentų kopijas ir 
paimti bet kokius būtinus gaminių 
pavyzdžius, kai vykdant jų pareigas tai yra 
būtina ir pagrįsta.

Or. es

Pakeitimas 166
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suteikia vartotojams ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims galimybę teikti 
skundus dėl klausimų, susijusių su gaminių 
sauga, rinkos priežiūros veikla ir gaminių 

a) suteikia vartotojams ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims galimybę teikti 
skundus dėl klausimų, susijusių su gaminių 
sauga, rinkos priežiūros veikla ir gaminių 



PE516.934v02-00 58/179 AM\1002709LT.doc

LT

keliama rizika, ir dėl tų skundų imasi 
reikiamų veiksmų;

keliama rizika, ir dėl tų skundų imasi 
reikiamų veiksmų per tinkamą laiką;

Or. de

Pakeitimas 167
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stebi ir seka su gaminių sauga susijusių 
mokslo ir techninių žinių pokyčius.

c) stebi ir seka su gaminių sauga ir 
atitiktimi Sąjungos suderintiems teisės 
aktams susijusių mokslo ir techninių žinių 
pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų apimti ne tik gaminių saugą – ją reikėtų išplėsti įtraukiant visus kitus 
klausimus, kurie gali būti svarbūs gaminių atitikčiai Sąjungos suderintiems teisės aktams.

Pakeitimas 168
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vykdo nelaimingų atsitikimų ir žalos 
sveikatai, kuriuos, kaip įtariama, lėmė tie 
gaminiai, stebėseną.

Or. en

Pakeitimas 169
Anna Hedh
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) vykdo su šiais gaminiais susijusių 
nelaimingų atsitikimų ir žalos sveikatai 
stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 170
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) tikrina gaminių atitiktį galiojantiems 
Sąjungos teisės aktams.

Or. en

Pakeitimas 171
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) yra skatinamos dalyvauti 
nacionalinėje standartizacijos veikloje, 
kuria Komisijos prašymu pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
10 straipsnį siekiama parengti arba 
persvarstyti standartus.

Or. en
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Pakeitimas 172
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) dalyvauja, jei įmanoma ir tinkama, 
standartizacijos organizacijų veikloje 
siekiant pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1025/2010 parengti arba persvarstyti 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijoms būtų naudinga aktyviau dalyvauti standartizacijos procese, 
nes jos galėtų sužinoti naujausius mokslinių ir techninių žinių pokyčius, kaip reikalaujama 
šios dalies c punkte.

Pakeitimas 173
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kad rinkos priežiūros institucijos galėtų 
vykdyti šias prievoles, nustatomos ir viešai 
paskelbiamos reikiamos procedūros.

6. Kad rinkos priežiūros institucijos galėtų 
vykdyti šias prievoles, nustatomos ir viešai 
paskelbiamos reikiamos procedūros. Kai 
prašoma, rinkos priežiūros institucijos 
pirmiausia viešai paskelbia:
a) gaminių, dėl kurių pagal 6 straipsnio 
5 dalies a punktą gauta skundų, tapatybę;
b) skundo pateikėjo pastebėto gaminio 
saugos trūkumo ir rizikos pobūdį, taip pat 
visus pavojingus incidentus arba 
sužalojimus, apie kuriuos pranešta;
c) visas ekonominės veiklos vykdytojų 
pateiktas pastabas apie skundą;
d) tolesnius veiksmus, kuriuos rinkos 
priežiūros institucija nustatė kaip 
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tinkamus.

Or. en

Pakeitimas 174
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Konfidencialumo apsauga neužkerta 
kelio rinkos priežiūros institucijoms 
pateikti informaciją, kurios reikia 
veiksmingai rinkos priežiūrai užtikrinti.

8. Konfidencialumas neužkerta kelio 
rinkos priežiūros institucijoms pateikti 
informaciją, kurios reikia veiksmingai 
rinkos priežiūrai užtikrinti.

Or. de

Pakeitimas 175
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
prireikus atnaujina. Programoje aptariamas 
rinkos priežiūros organizavimas ir susijusi 
veikla, joje bendrai atsižvelgiama į 
specialius verslo ir ypač MVĮ poreikius 
įgyvendinant Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus ir Reglamentą (ES) Nr.
[…/…] [dėl vartojimo gaminių saugos] ir
numatoma teikti rekomendacijas ir 
pagalbą. Programoje pateikiama ši 
informacija:

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
prireikus atnaujina. Programoje aptariamas 
rinkos priežiūros organizavimas ir susijusi 
veikla.

Or. es

Pagrindimas

Specialūs verslo poreikiai neturi daryti įtakos Sąjungos teisės aktų taikymui. Šios nuostatos 
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tikslas, keliamas visiems, – patikrinti, ar gaminiai atitinka Sąjungos teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus.

Pakeitimas 176
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
prireikus atnaujina. Programoje aptariamas 
rinkos priežiūros organizavimas ir susijusi 
veikla, joje bendrai atsižvelgiama į 
specialius verslo ir ypač MVĮ poreikius 
įgyvendinant Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus ir Reglamentą (ES) Nr. […/…] 
[dėl vartojimo gaminių saugos] ir 
numatoma teikti rekomendacijas ir 
pagalbą. Programoje pateikiama ši 
informacija:

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
prireikus atnaujina. Programoje aptariamas 
rinkos priežiūros organizavimas ir susijusi 
veikla, joje bendrai atsižvelgiama į 
specialius vartotojų poreikius įgyvendinant 
Sąjungos derinamuosius teisės aktus ir 
Reglamentą (ES) Nr. […/…] [dėl 
vartojimo gaminių saugos] ir numatoma 
teikti rekomendacijas ir pagalbą
susijusiems veiklos vykdytojams. 
Programoje pateikiama ši informacija:

Or. de

Pakeitimas 177
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
prireikus atnaujina. Programoje aptariamas 
rinkos priežiūros organizavimas ir susijusi 
veikla, joje bendrai atsižvelgiama į 
specialius verslo ir ypač MVĮ poreikius 
įgyvendinant Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus ir Reglamentą (ES) Nr. […/…] 

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
prireikus atnaujina. Programoje aptariamas 
rinkos priežiūros organizavimas ir susijusi 
veikla, joje atsižvelgiama į specialius 
verslo ir vartotojų poreikius įgyvendinant 
Sąjungos derinamuosius teisės aktus ir 
Reglamentą (ES) Nr. […/…] [dėl 
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[dėl vartojimo gaminių saugos] ir 
numatoma teikti rekomendacijas ir 
pagalbą. Programoje pateikiama ši 
informacija:

vartojimo gaminių saugos] ir numatoma 
teikti rekomendacijas ir pagalbą. 
Programoje pateikiama ši informacija:

Or. en

Pakeitimas 178
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šioms institucijoms skiriami 
finansiniai ištekliai, personalas, techninės 
ir kitos priemonės;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata galėtų būti apribotas valstybių narių lankstumas veiksmingai organizuojant 
rinkos priežiūros veiklą.

Pakeitimas 179
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šioms institucijoms skiriami 
finansiniai ištekliai, personalas, techninės 
ir kitos priemonės;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Rekomendacijos ir pagalba ekonominės veiklos vykdytojams neatitinka priežiūros institucijų 
ypatumų; šiomis rekomendacijomis ir pagalba gali būti ribojamas priežiūros institucijų 
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savarankiškumas. Siūlome išbraukti b punktą; manome, kad ši tema konfidenciali.

Pakeitimas 180
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagal šio reglamento 10 ir 
16 straipsnius ekonominės veiklos 
vykdytojams taikomų mokesčių dydis ir 
apskaičiavimo sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Skatinant bendrą praktiką ekonominės veiklos vykdytojų, tiekiančių rinkai nesaugius arba 
kitaip reikalavimus neatitinkančius gaminius, atžvilgiu atrodo, kad, siekiant informuoti 
Komisiją ir kitas valstybes nares, informaciją apie šiuos mokesčius būtų tinkama įtraukti į 
bendrąsias rinkos priežiūros programas.

Pakeitimas 181
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) specializuotos laboratorijos, pagal 28 
straipsnyje nustatytus kriterijus tiriančios 
prekių kategorijas, kurioms priskiriami 
tikrinami gaminiai;

Or. it

Pakeitimas 182
Norica Nicolai
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrosios ir atskirų sektorių programos 
bei jų pakeitimai perduodami kitoms 
valstybėms narėms bei Komisijai ir pagal 
6 straipsnio 6 dalį skelbiami viešai 
elektroninėmis ir, kai tinkama, kitomis 
priemonėmis.

3. Bendrosios ir atskirų sektorių programos 
bei jų pakeitimai rengiami 
pasikonsultavus su atitinkamais
suinteresuotaisiais subjektais ir 
perduodami kitoms valstybėms narėms bei 
Komisijai. Pagal 6 straipsnio 6 dalį jie 
skelbiami viešai elektroninėmis ir, kai 
tinkama, kitomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad rinkos priežiūros programose būtų atsižvelgiama į, pvz., įmonių ir 
vartotojų, poreikius, prieš rengiant šias programas valstybėms narėms derėtų konsultuotis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 183
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrosios ir atskirų sektorių programos 
bei jų pakeitimai perduodami kitoms 
valstybėms narėms bei Komisijai ir pagal 6 
straipsnio 6 dalį skelbiami viešai 
elektroninėmis ir, kai tinkama, kitomis 
priemonėmis.

3. Bendrosios ir atskirų sektorių programos 
bei jų pakeitimai perduodami kitoms 
valstybėms narėms per Komisiją ir pagal 6 
straipsnio 6 dalį skelbiami viešai 
elektroninėmis ir, kai tinkama, kitomis 
priemonėmis.

Or. es

Pagrindimas

Būtų veiksmingiau, jeigu programas valstybėms narėms perduotų Komisija.

Pakeitimas 184
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
toms institucijoms lengvai suprantama 
kalba su visais dokumentais ir 
informacija, kurių toms institucijoms 
reikia, kad galėtų vykdyti savo veiklą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta sąsaja su pakeitimais, kuriuose konkrečiau išdėstytos įvairių ekonominės veiklos 
vykdytojų prievolės.

Pakeitimas 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
toms institucijoms lengvai suprantama 
kalba su visais dokumentais ir informacija, 
kurių toms institucijoms reikia, kad galėtų 
vykdyti savo veiklą.

1. Kai motyvuotai prašoma, ekonominės 
veiklos vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
toms institucijoms su visais dokumentais ir 
informacija, kurių toms institucijoms 
reikia, kad galėtų vykdyti savo veiklą. Jei 
kuris nors ekonominės veiklos vykdytojas 
atitinkamus dokumentus ir informaciją 
prieš tai gavo iš kito ekonominės veiklos 
vykdytojo ir jie pagal ES ir valstybių narių 
taisykles dėl komercinių paslapčių 
laikomi konfidencialiais, teikiant šiuos 
dokumentus ir informaciją susipažinti turi 
būti užtikrinamas jų konfidencialumas.
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Or. de

Pakeitimas 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
toms institucijoms lengvai suprantama 
kalba su visais dokumentais ir informacija, 
kurių toms institucijoms reikia, kad galėtų 
vykdyti savo veiklą.

1. Gavę pagrįstą prašymą ekonominės 
veiklos vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
toms institucijoms lengvai suprantama 
kalba su visais elektroniniu arba fiziniu 
formatu pateiktais dokumentais ir 
informacija, kurių toms institucijoms 
reikia, kad galėtų vykdyti savo veiklą. Ši 
informacija apima informaciją, pagal 
kurią galima tiksliai identifikuoti ir, kai 
taikoma, lengviau atsekti gaminį.

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote paaiškinant informaciją, kurios gali reikalauti rinkos priežiūros institucijos, 
siekiama išvengti nereikalingos ekonominės veiklos vykdytojų administracinės naštos. Antros 
šio straipsnio dalies nereikia, todėl atitinkama formuluotė įtraukta į šią dalį.

Pakeitimas 187
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
toms institucijoms lengvai suprantama 
kalba su visais dokumentais ir informacija, 

1. Kai prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
atitinkamos valstybės narės nustatytiems 
galutiniams vartotojams lengvai 



PE516.934v02-00 68/179 AM\1002709LT.doc

LT

kurių toms institucijoms reikia, kad galėtų 
vykdyti savo veiklą.

suprantama kalba su visais būtinais 
dokumentais ir informacija, kurių toms 
institucijoms reikia, kad galėtų vykdyti 
savo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 188
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir, kai tinkama, atitikties 
vertinimo įstaigos rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia galimybę susipažinti 
toms institucijoms lengvai suprantama 
kalba su visais dokumentais ir informacija, 
kurių toms institucijoms reikia, kad galėtų 
vykdyti savo veiklą.

1. Kai prašoma ir nepažeidžiant 
Sprendimo 768/2008/EB I priedo 
R2 straipsnio 9 dalies, R4 straipsnio 
9 dalies ir R5 straipsnio 5 dalies, 
ekonominės veiklos vykdytojai ir, kai 
tinkama, atitikties vertinimo įstaigos rinkos 
priežiūros institucijoms suteikia galimybę 
susipažinti toms institucijoms lengvai 
suprantama kalba su visais dokumentais ir 
informacija, kurių toms institucijoms 
reikia, kad galėtų vykdyti savo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai rinkos 
priežiūros institucijoms pateikia visą 
būtiną informaciją, įskaitant informaciją, 
pagal kurią galima tiksliai identifikuoti 
gaminį ir kuri palengvina gaminio 
atsekamumą.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai rinkos 
priežiūros institucijų prašymu su jomis 
bendradarbiauja dėl visų veiksmų, kurių 
imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie pateikė arba tiekia rinkai, 
keliamą riziką.



AM\1002709LT.doc 69/179 PE516.934v02-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kitų šio reglamento straipsnių nuostatas, derėtų numatyti ekonominės veiklos 
vykdytojų bendradarbiavimo prievolę. Šis bendradarbiavimas apima taisomąsias priemones 
ir visus kitus veiksmus, kurių gali prireikti siekiant pašalinti riziką. Ši prievolė dera su 
naujosios teisės aktų sistemos nuostatomis.

Pakeitimas 190
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ant gaminio, jo pakuotės arba prie 
gaminio pridėtame dokumente gamintojai 
ir importuotojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. Kaip 
adresas, kuriuo galima susisiekti su 
gamintoju ar importuotoju, nurodoma tik 
viena vieta.

Or. en

Pagrindimas

Atsekamumo reikalavimai svarbūs, kai gaminiai kelia nustatytą riziką; šie reikalavimai turėtų 
būti taikomi tik tokiems gaminiams, todėl pateikiama nuoroda į gaminius, kurie 
reglamentuojami konkrečiais saugos reikalavimais. Taip pat dėl šios priemonės sąnaudų 
visada reikėtų suteikti galimybę pasirinkti tinkamą alternatyvą nurodyti informaciją ant 
pakuočių arba pridedamuose dokumentuose.

Pakeitimas 191
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ant gaminio, jo pakuotės arba prie 
gaminio pridėtame dokumente gamintojai 
ir importuotojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. Kaip 
adresas, kuriuo galima susisiekti su 
gamintoju ar importuotoju, nurodoma tik 
viena vieta.

Or. en

Pagrindimas

Atsekamumo reikalavimai svarbūs, kai gaminiai kelia nustatytą riziką; šie reikalavimai turėtų 
būti taikomi tik tokiems gaminiams, todėl pateikiama nuoroda į gaminius, kurie 
reglamentuojami konkrečiais saugos reikalavimais. Taip pat dėl šios priemonės sąnaudų 
visada reikėtų suteikti galimybę pasirinkti tinkamą alternatyvą nurodyti informaciją ant 
pakuočių arba pridedamuose dokumentuose.

Pakeitimas 192
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Informacija, su kuria priežiūros 
institucijos turi galimybę susipažinti arba 
kuri joms yra pateikiama pagal šį 
straipsnį, turi būti lengvai įskaitoma ir 
tvarkinga.

Or. fr

Pakeitimas 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Bendrosios gamintojų prievolės

1. Gamintojai užtikrina, kad rinkai 
pateikiami gaminiai yra suprojektuoti ir 
pagaminti laikantis atitinkamų ES teisės 
aktų.
2. Gamintojai pagal jiems taikomus 
atitinkamus ES suderintus teisės aktus 
parengia reikiamus techninius 
dokumentus.
3. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas jų 
gaminys neatitinka atitinkamų ES 
suderintų teisės aktų, nedelsdami imasi 
taisomųjų priemonių, kurių reikia 
siekiant užtikrinti to gaminio atitiktį, jį 
pašalinti arba, jei taikoma, susigrąžinti. 
Be to, jei gaminys kelia riziką vartotojų 
sveikatai ir saugai, gamintojai apie tai
nedelsdami informuoja valstybių narių, 
kurių rinkai jie tiekė tą gaminį, 
kompetentingas nacionalines institucijas 
ir pateikia išsamią informaciją, 
pirmiausia apie neatitiktį ir visas taikytas 
taisomąsias priemones.
4. Ne Sąjungoje įsisteigę gamintojai 
rinkos priežiūros tikslais paskiria vieną 
Sąjungoje įsisteigusį įgaliotąjį atstovą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo 8 straipsnį reikėtų papildyti nurodant ekonominės veiklos vykdytojų prievoles. Šiuo 
atžvilgiu ir pagal Sprendimą 768/2008/EB, kuriuo nustatoma bendroji gaminių pardavimo 
sistema, Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių 
patvirtinimo ir rinkos priežiūros, Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių 
transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros ir Direktyvą 2009/48/EB 
dėl žaislų saugos, reikia nurodyti konkrečias įvairių ekonominės veiklos vykdytojų, kurių 
atsakomybė skiriasi atsižvelgiant į jų padėtį tiekimo grandinėje, prievoles.
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Pakeitimas 194
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis
Gamintojų prievolės

1. Gamintojai užtikrina, kad rinkai 
pateikiami gaminiai yra suprojektuoti ir 
pagaminti laikantis atitinkamų Sąjungos 
teisės aktų.
2. Siekdami užtikrinti gaminių atitiktį ir 
saugą gamintojai taiko tinkamas kokybės 
valdymo sistemas, proporcingas rizikai, 
kurią gali kelti gaminys. Jie atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tikrinimus, 
tiria skundus ir tvarko skundų, 
reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 
pašalintų gaminių registrą, taip pat apie 
visą šią stebėseną informuoja platintojus.
3. Gamintojai pagal atitinkamus Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus parengia 
reikiamus techninius dokumentus.
4. Techninius dokumentus importuotojai 
saugo dešimt metų po gaminio pateikimo 
rinkai ir, gavę pagrįstą prašymą, suteikia 
rinkos priežiūros institucijoms galimybę 
su jais susipažinti.
5. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų pažymėti tipo, partijos ar serijos 
numeriu ar kitu elementu, pagal kurį 
gaminį būtų galima identifikuoti ir kuris 
turi būti toks, kad jį būtų galima pamatyti
ir perskaityti, arba, kai tai neįmanoma dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
prie gaminio pridedamuose 
dokumentuose.
6. Gamintojai ant gaminio arba, jei tai 
neįmanoma, ant jo pakuotės arba prie jo 
pridedamuose dokumentuose nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės 
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pavadinimą arba registruotą prekės 
ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima 
susisiekti. Kaip adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju, nurodoma tik 
viena vieta.
7. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas jų 
gaminys kelia riziką, įskaitant neatitiktį 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams, 
nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, 
kurių reikia siekiant užtikrinti to gaminio 
atitiktį, jį pašalinti arba, jei taikoma, 
susigrąžinti. Be to, jei gaminys kelia 
didelę riziką, gamintojai apie tai 
nedelsdami informuoja valstybių narių, 
kurių rinkai jie tiekė tą gaminį, 
kompetentingas nacionalines institucijas 
ir pateikia išsamią informaciją, 
pirmiausia apie riziką ir visas taikytas 
taisomąsias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akte paaiškinamos įvairių ekonominės veiklos vykdytojų pareigos ir atsakomybė.

Pakeitimas 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c straipsnis
Bendrosios vieno įgaliotojo atstovo 

prievolės
Rinkos priežiūros tikslais vienas 
įgaliotasis atstovas vykdo iš gamintojo 
gautame įgaliojime nurodytas užduotis.
Vieno įgaliotojo atstovo įgaliojimas 
neapima [8a straipsnio „Bendrosios 
gamintojo prievolės“ pirmoje dalyje] 
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nustatytų pareigų ir techninių dokumentų 
rengimo.
Įgaliojimu vienam įgaliotajam atstovui 
suteikiama teisė bent:
a) saugoti EB atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos;
b) pagrįstu kompetentingos nacionalinės 
institucijos prašymu pateikti visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus 
gaminio, kuriam taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, atitikčiai įrodyti;
c) kompetentingų nacionalinių institucijų 
prašymu su jomis bendradarbiauti dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti į jo įgaliojimo taikymo sritį 
patenkančių gaminių keliamą riziką.

Or. en

Pakeitimas 196
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8d straipsnis
Įgaliotieji atstovai

1. Ne Sąjungoje įsisteigęs gamintojas 
rinkos priežiūros tikslais paskiria 
Sąjungoje įsisteigusį įgaliotąjį atstovą.
2. Rinkos priežiūros tikslais įgaliotasis 
atstovas vykdo iš gamintojo gautame 
įgaliojime nurodytas užduotis. Įgaliojimu 
įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent 
šiuos veiksmus:
a) pagrįstu rinkos priežiūros institucijos 
prašymu teikti jai visą informaciją ir 
dokumentus, kurių reikia gaminio 
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atitikčiai įrodyti;
b) rinkos priežiūros institucijų prašymu 
bendradarbiauti su jomis dėl bet kokių 
veiksmų, kurių imtasi siekiant pašalinti 
gaminių, dėl kurių suteiktas įgaliojimas, 
keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamos siūlomų įgaliotųjų atstovų, kuriuos turėtų paskirti ne ES įsisteigę gamintojai, 
prievolės ir atsakomybė. Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjos 36 pakeitimas.

Pakeitimas 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8e straipsnis
Bendrosios importuotojų prievolės

1. Importuotojai pateikia rinkai tik 
reikalavimus atitinkančius ir saugius 
gaminius.
2. Prieš pateikdami gaminį rinkai 
importuotojai įsitikina, kad gamintojas 
yra parengęs techninius dokumentus, ant 
gaminio yra reikiamas ženklas ir prie jo 
pridėti reikiami dokumentai.
3. Jei importuotojai mano ar turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 
atitinkamų ES teisės aktų, jie jo rinkai 
nepateikia. Be to, jei jie mano ar turi 
pagrindo manyti, kad gaminys kelia didelę 
riziką, jie informuoja gamintoją ir rinkos 
priežiūros institucijas. Jei gaminiai turi 
tipo patvirtinimą, jie apie tai taip pat 
informuoja patvirtinimą išdavusią 
patvirtinimo instituciją.

Or. en
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Pakeitimas 198
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8f straipsnis
Importuotojų prievolės

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai įsitikina, kad gaminys 
atitinka atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus.
2. Jei importuotojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys kelia 
riziką, įskaitant neatitiktį atitinkamiems 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams, 
jis gaminio nepateikia rinkai, kol 
užtikrinama gaminio atitiktis. Be to, jei 
gaminys kelia didelę riziką, importuotojas 
apie tai informuoja gamintoją ir valstybės 
narės, kurioje jis yra įsisteigęs, rinkos 
priežiūros institucijas.
3. Importuotojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba gaminio 
dokumentuose nurodo savo pavadinimą, 
registruotąjį prekės pavadinimą arba 
registruotąjį prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. Jie 
užtikrina, kad visos papildomos etiketės 
neužgožtų bet kokios informacijos 
gamintojo pateiktoje etiketėje.
4. Siekdami užtikrinti importuotų gaminių 
atitiktį ir saugą importuotojai taiko 
tinkamas kokybės valdymo sistemas, 
proporcingas rizikai, kurią gali kelti 
gaminys. Jie atlieka parduodamų gaminių 
pavyzdžių tikrinimus, tiria skundus ir 
tvarko skundų, reikalavimų 
neatitinkančių gaminių ir pašalintų 
gaminių registrą, taip pat apie visą šią 
stebėseną informuoja gamintoją ir 
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platintojus.
5. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas jų 
gaminys kelia riziką, įskaitant neatitiktį 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams, 
nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, 
kurių reikia siekiant užtikrinti to gaminio 
atitiktį, jį pašalinti arba, jei taikoma, 
susigrąžinti. Be to, jei gaminys kelia 
didelę riziką, importuotojai apie tai 
nedelsdami informuoja valstybių narių, 
kurių rinkai jie tiekė tą gaminį, 
kompetentingas nacionalines institucijas 
ir pateikia išsamią informaciją, 
pirmiausia apie riziką ir visas taikytas 
taisomąsias priemones.
6. Techninius dokumentus importuotojai 
saugo dešimt metų po gaminio pateikimo 
rinkai ir, gavę pagrįstą prašymą, suteikia 
rinkos priežiūros institucijoms galimybę 
su jais susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akte paaiškinamos įvairių ekonominės veiklos vykdytojų pareigos ir atsakomybė.

Pakeitimas 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8g straipsnis
Bendrosios platintojų prievolės

1. Tiekdami rinkai gaminį, platintojai 
rūpestingai laikosi Sąjungos teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų.
Prieš pradėdami tiekti gaminį rinkai 
platintojai patikrina, ar ant jo yra 
reikalaujamas teisės aktais nustatytas 
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ženklas arba, jei taikoma, tipo 
patvirtinimo ženklas, ar prie jo pridėti 
reikiami dokumentai, kuriais įrodoma 
atitiktis, įskaitant, jei taikoma, ženklinimo 
informaciją, taip pat instrukcijos ir 
saugos informacija valstybės narės, kurios 
rinkai gaminys tiekiamas, oficialia (-
iomis) kalba (-omis).
2. Platintojai rinkos priežiūros 
institucijoms pateikia visą būtiną 
informaciją, įskaitant informaciją, pagal 
kurią galima tiksliai identifikuoti gaminį 
ir kuria palengvinamas gaminio 
atsekamumas.

Or. en

Pakeitimas 200
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8h straipsnis
Platintojų prievolės

1. Jei platintojas mano arba turi pagrindo 
manyti, kad gaminys kelia riziką, įskaitant 
neatitiktį atitinkamiems Sąjungos 
derinamiesiems teisės aktams, jis gaminio 
netiekia rinkai, kol užtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys kelia didelę 
riziką, platintojas apie tai informuoja 
gamintoją arba, jei taikoma, importuotoją, 
taip pat valstybės narės, kurioje 
platintojas yra įsisteigęs, rinkos priežiūros 
instituciją.
2. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai pateiktas jų 
gaminys kelia riziką, įskaitant neatitiktį 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams, 
nedelsdami imasi taisomųjų veiksmų, 
kurių reikia siekiant užtikrinti to gaminio 
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atitiktį, jį pašalinti arba, jei taikoma, 
susigrąžinti. Be to, jei gaminys kelia 
didelę riziką, importuotojai apie tai 
nedelsdami informuoja valstybių narių, 
kurių rinkai jie tiekė tą gaminį, rinkos 
priežiūros institucijas ir pateikia išsamią 
informaciją, pirmiausia apie riziką ir 
visus taisomuosius veiksmus, kurių 
imtasi.
3. Gavęs prašymą pateikti techninius 
dokumentus platintojas imasi veiksmų 
siekdamas gauti dokumentus pats ir 
perduoti juos institucijai arba parūpinti, 
kad gamintojas išsiųstų dokumentus 
tiesiai institucijai. Pastaruoju atveju, jei 
dokumentai institucijos nepasiekia, 
platintojas išlieka atsakingas ir jam 
taikomos sankcijos. Gavęs pagrįstą 
prašymą platintojas, siekdamas gauti 
dokumentus arba parūpinti, kad jie būtų 
išsiųsti tiesiai institucijai, gali susisiekti su 
importuotoju, gamintoju arba įgaliotuoju 
atstovu. Platintojų prievolė gavus pagrįstą 
prašymą pateikti techninius dokumentus 
institucijai neapima prievolės jų saugoti.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akte reikėtų paaiškinti įvairių ekonominės veiklos vykdytojų prievoles ir atsakomybę. 
4 dalyje pateiktu paaiškinimu gamintojui suteikiama galimybė užtikrinti, kad techniniuose 
dokumentuose pateikta konfidencialia verslo informacija nebūtų sistemingai dalijamasi su 
platintojais – galimais konkurentais – ir kad ji išliktų konfidenciali.

Pakeitimas 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8i straipsnis
Formali gaminių neatitiktis



PE516.934v02-00 80/179 AM\1002709LT.doc

LT

1. Nustačiusios vieną iš toliau nurodytų 
formalios gaminio, kuriam taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, 
neatitikties atvejų rinkos priežiūros 
institucijos reikalauja, kad atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas tą formalią 
neatitiktį ištaisytų:
a) gaminys nepažymėtas CE ženklu arba 
kitais Sąjungos derinamuosiuose teisės 
aktuose nustatytais ženklais arba 
pažymėtas netinkamai;
b) ES atitikties deklaracija, kai jos reikia, 
neparengta arba parengta netinkamai;
c) yra ne visi techniniai dokumentai arba 
jų nėra;
d) yra ne visi būtini ženklai ar naudojimo 
instrukcijos arba jų nėra.
2. Jei ekonominės veiklos vykdytojas 
1 dalyje nurodytos formalios neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos 
užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas 
arba susigrąžintas.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų nustatyti savaiminio priežastinio ryšio tarp formalios neatitikties aplinkybių ir 
esamos reikšmingos rizikos. Todėl formalios neatitikties atvejus siūloma vertinti atskirai, 
neatmetant galimybės atlikti rizikos vertinimą.

Pakeitimas 202
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Riziką keliantys gaminiai Reikalavimų neatitinkantiems arba riziką
keliantiems gaminiams taikomos 
procedūros

Or. en
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Pakeitimas 203
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Riziką keliantys gaminiai Reikalavimų neatitinkantys ir riziką 
keliantys gaminiai

Or. en

Pakeitimas 204
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į 13 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali neatitikti 
reikalavimų arba kelti riziką, jos atlieka 
atitinkamo gaminio keliamos rizikos 
vertinimą, apimantį galiojančiuose 
Sąjungos teisės aktuose išdėstytus 
reikalavimus ir, jei reikia, 13 straipsnyje 
išdėstytas sąlygas ir kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 205
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į 13 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio
keliamos rizikos vertinimą.

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką arba 
kitaip neatitinka galiojančių Sąjungos 
teisės aktų, atsižvelgdamos į 13 straipsnyje 
išdėstytas sąlygas ir kriterijus jos atlieka su 
tuo gaminiu susijusį vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į 13 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką ir 
neatitikti galiojančių Sąjungos teisės aktų, 
atsižvelgdamos į 13 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 207
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į 13 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
sužino arba pagrįstai mano, kad rinkai 
pateikiamas ar tiekiamas gaminys arba 
teikiant paslaugą naudojamas gaminys gali 
kelti riziką, atsižvelgdamos į 13 straipsnyje 
išdėstytas sąlygas ir kriterijus jos atlieka to 
gaminio keliamos rizikos vertinimą.

Or. de

Pakeitimas 208
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į 13 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į šio reglamento 13 
straipsnyje ir Reglamento dėl vartojimo 
gaminių saugos 6 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant įvertinti riziką, turi būti atsižvelgiama į argumentus ir kriterijus, išdėstytus 13 
straipsnyje, kuriame neaptariamas nesuderintų gaminių, kuriems netaikomos jokios taisyklės, 
rizikos vertinimas (saugos vertinimas), todėl siūlome nuostatą papildyti atsižvelgiant į 
Reglamento dėl vartojimo gaminių saugos (RVGS) 6 straipsnį, kuriame ši situacija 
aptariama.
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Pakeitimas 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į 13 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

1. Jeigu atlikusios 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus arba gavusios 
informacijos rinkos priežiūros institucijos 
pagrįstai mano, kad rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas gaminys arba teikiant paslaugą 
naudojamas gaminys gali kelti riziką, 
atsižvelgdamos į šio reglamento 13 
straipsnyje ir Reglamento dėl vartojimo 
gaminių saugos 6 straipsnyje išdėstytas 
sąlygas ir kriterijus jos atlieka to gaminio 
keliamos rizikos vertinimą.

Or. es

Pakeitimas 210
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant Sprendimo 768/2008/EB 
I priedo R31 straipsnio ir pagal 
R34 straipsnį, nustačiusi vieną iš toliau 
nurodytų pažeidimų valstybė narė 
reikalauja, kad atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas pašalintų atitinkamą 
neatitiktį:
a) atitikties ženklu buvo ženklinama 
pažeidžiant Sprendimo 768/2008/EB 
[R11] arba [R12] straipsnius;
b) nėra atitikties ženklo;
c) nebuvo parengta EB atitikties 
deklaracija;
d) EB atitikties deklaracija nebuvo 
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teisingai parengta;
e) techninių dokumentų nėra arba yra ne 
visi techniniai dokumentai;
Jei 1 dalyje nurodyta neatitiktis 
nepašalinama, atitinkama valstybė narė 
imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų 
apribotas ar uždraustas gaminio tiekimas 
rinkai arba užtikrinta, kad gaminys būtų 
atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

Or. en

Pakeitimas 211
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Rinkos priežiūros institucijos deramai
atsižvelgia į visus esamus ekonominės 
veiklos vykdytojo ar bet kurio kito asmens 
ar institucijos, įskaitant kitų valstybių narių 
institucijas, jau atliktų ar paskelbtų 
gaminio tyrimų rezultatus ir rizikos 
vertinimą.

Rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į 
visus esamus ir suprantamus ekonominės 
veiklos vykdytojo ar bet kurio kito asmens 
ar institucijos, įskaitant kitų valstybių narių 
institucijas, jau atliktų ar paskelbtų 
gaminio tyrimų rezultatus ir rizikos 
vertinimą.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti žodį „deramai“, kuris gali būti aiškinamas įvairiai; be to, po žodžio 
„esamus“ įtraukti žodį „suprantamus“, kad būtų galima atsižvelgti į rezultatus vertinant 
riziką.

Pakeitimas 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Rinkos priežiūros institucijos deramai
atsižvelgia į visus esamus ekonominės 
veiklos vykdytojo ar bet kurio kito asmens 
ar institucijos, įskaitant kitų valstybių narių 
institucijas, jau atliktų ar paskelbtų 
gaminio tyrimų rezultatus ir rizikos 
vertinimą.

Rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į 
visus esamus ir suprantamus ekonominės 
veiklos vykdytojo ar bet kurio kito asmens 
ar institucijos, įskaitant kitų valstybių narių 
institucijas, jau atliktų ar paskelbtų 
gaminio tyrimų rezultatus ir rizikos 
vertinimą.

Or. es

Pakeitimas 213
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos deramai 
atsižvelgia į visus esamus ekonominės 
veiklos vykdytojo ar bet kurio kito asmens 
ar institucijos, įskaitant kitų valstybių narių 
institucijas, jau atliktų ar paskelbtų 
gaminio tyrimų rezultatus ir rizikos 
vertinimą.

Rinkos priežiūros institucijos deramai 
atsižvelgia į visus esamus ir objektyvius 
ekonominės veiklos vykdytojo ar bet kurio 
kito asmens ar institucijos, įskaitant kitų 
valstybių narių institucijas, jau atliktų ar 
paskelbtų gaminio tyrimų rezultatus ir 
rizikos vertinimą.

Or. de

Pakeitimas 214
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuriuo iš toliau išvardytų atvejų, 
kai nustatoma gaminio, kuriam taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, formali 
neatitiktis teisės aktams, rinkos priežiūros 
institucijos jį gali pagrįstai laikyti galinčiu 

Išbraukta.
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kelti riziką:
(a) gaminys nepažymėtas CE ženklu arba 
kitais Sąjungos derinamuosiuose teisės 
aktuose nustatytais ženklais arba 
pažymėtas netinkamai;
(b) ES atitikties deklaracija, kai jos reikia, 
neparengta arba parengta netinkamai;
(c) yra ne visi techniniai dokumentai arba 
jų nėra;
(d) yra ne visi būtini ženklai ar naudojimo 
instrukcijos arba jų nėra.
Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos 
priežiūros institucijos ekonominės veiklos 
vykdytojui nurodo ištaisyti formalią 
neatitiktį. Jeigu ekonominės veiklos 
vykdytojas neatitikties neištaiso, rinkos 
priežiūros institucijos užtikrina, kad 
gaminys būtų pašalintas ar susigrąžintas.

Or. en

Pakeitimas 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuriuo iš toliau išvardytų atvejų, 
kai nustatoma gaminio, kuriam taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, formali 
neatitiktis teisės aktams, rinkos priežiūros 
institucijos jį gali pagrįstai laikyti galinčiu 
kelti riziką:

Išbraukta.

a) gaminys nepažymėtas CE ženklu arba 
kitais Sąjungos derinamuosiuose teisės 
aktuose nustatytais ženklais arba 
pažymėtas netinkamai;
b) ES atitikties deklaracija, kai jos reikia, 
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neparengta arba parengta netinkamai;
c) yra ne visi techniniai dokumentai arba 
jų nėra;
d) yra ne visi būtini ženklai ar naudojimo 
instrukcijos arba jų nėra.
Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos 
priežiūros institucijos ekonominės veiklos 
vykdytojui nurodo ištaisyti formalią 
neatitiktį. Jeigu ekonominės veiklos 
vykdytojas neatitikties neištaiso, rinkos 
priežiūros institucijos užtikrina, kad 
gaminys būtų pašalintas ar susigrąžintas.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo netinkama laikyti, kad formali neatitiktis yra pakankama priežastis manyti, kad 
gaminys gali kelti riziką. Todėl formalios neatitikties atvejus siūloma vertinti atskirai. Tekstas 
pritaikytas ir perkeltas į naują 8a straipsnį.

Pakeitimas 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuriuo iš toliau išvardytų atvejų, kai 
nustatoma gaminio, kuriam taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, formali 
neatitiktis teisės aktams, rinkos priežiūros 
institucijos jį gali pagrįstai laikyti galinčiu 
kelti riziką:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra rinkos priežiūros institucijų reikalas nuspręsti, ar gaminys kelia riziką.
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Pakeitimas 217
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bet kuriuo iš toliau išvardytų atvejų, kai 
nustatoma gaminio, kuriam taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, formali 
neatitiktis teisės aktams, rinkos priežiūros 
institucijos jį gali pagrįstai laikyti galinčiu 
kelti riziką:

Bet kuriuo iš toliau išvardytų atvejų, kai 
nustatoma gaminio formali neatitiktis 
Sąjungos teisės aktams, rinkos priežiūros 
institucijos jį gali pagrįstai laikyti galinčiu 
kelti riziką:

Or. es

Pagrindimas

Formalių neatitikčių nuostata turi būti taikoma plačiau – visiems gaminiams, taip pat ir 
nesuderintiems, nes Reglamente dėl vartojimo gaminių saugos nustatomas įpareigojimas 
turėti techninius dokumentus (šiais dokumentais patvirtinama gaminio, kuris bus pateiktas 
rinkai, sauga; juose nustatomi ekonominės veiklos vykdytojai ir prireikus pateikiami 
nurodymai bei įspėjimai).

Pakeitimas 218
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) neturint leidimo ant gaminio ar jį 
pateikiant naudojamas prekės ženklas, 
kuris yra identiškas registruotam šio 
gaminio prekės ženklui ar į jį panašus, ir 
dėl to negalima garantuoti jo tikrumo ar 
kilmės;

Or. en

Pakeitimas 219
Constance Le Grip
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ant gaminio ar jo pakuotės be leidimo 
pateikiamas prekės ženklas, kuris yra 
identiškas su jau užregistruotu šio 
gaminio prekės ženklu ar yra į jį panašus, 
todėl negalima užtikrinti jo autentiškumo 
ar jo kilmės;

Or. fr

Pakeitimas 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos ekonominės veiklos vykdytojui 
nurodo ištaisyti formalią neatitiktį. Jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos 
užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas ar 
susigrąžintas.

Neatsižvelgiant į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, ekonominės 
veiklos vykdytojas turi ištaisyti formalią 
neatitiktį. Jeigu ekonominės veiklos 
vykdytojas neatitikties neištaiso, rinkos 
priežiūros institucijos gali užtikrinti, kad 
gaminys būtų pašalintas ar susigrąžintas. 
Jei pažeidimai nedideli, galima pareikšti 
įspėjimą arba skirti baudą.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijos turi turėti galimybę bausti ir už nedidelius pažeidimus.

Pakeitimas 221
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos ekonominės veiklos vykdytojui 
nurodo ištaisyti formalią neatitiktį. Jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos 
užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas ar 
susigrąžintas.

Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos ekonominės veiklos vykdytojui 
nurodo ištaisyti formalią neatitiktį. Jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos gali, 
jeigu būtina, pašalinti arba sugrąžinti 
atitinkamą gaminį, kol bus pašalinta 
neatitiktis.

Or. en

Pagrindimas

Gaminiai, su kuriais susiję tik nedideli pažeidimai, neturėtų būti vertinami taip pat, kaip 
bendrąją riziką keliantys gaminiai.

Pakeitimas 222
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos ekonominės veiklos vykdytojui 
nurodo ištaisyti formalią neatitiktį. Jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos 
užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas ar 
susigrąžintas.

Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos ekonominės veiklos vykdytojui 
nurodo ištaisyti formalią neatitiktį. Jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos 
užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas ar 
susigrąžintas. Pažeidimų atvejais gali būti 
taikomi įspėjimai ir sankcijos.

Or. en
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Pakeitimas 223
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos ekonominės veiklos vykdytojui 
nurodo ištaisyti formalią neatitiktį. Jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos 
užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas ar 
susigrąžintas.

Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos už pirmąjį pateikimą rinkai 
atsakingam ekonominės veiklos 
vykdytojui nurodo ištaisyti formalią 
neatitiktį. Jeigu ekonominės veiklos 
vykdytojas neatitikties neištaiso, rinkos 
priežiūros institucijos užtikrina, kad 
gaminys būtų pašalintas ar susigrąžintas.

Or. it

Pakeitimas 224
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos ekonominės veiklos vykdytojui 
nurodo ištaisyti formalią neatitiktį. Jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas neatitikties 
neištaiso, rinkos priežiūros institucijos 
užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas ar 
susigrąžintas.

Neatsižvelgdamos į tai, ar atlikus rizikos 
vertinimą nustatoma, kad gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką, ar ne, rinkos priežiūros 
institucijos už pirmąjį pateikimą rinkai 
atsakingam ekonominės veiklos 
vykdytojui nurodo ištaisyti formalią 
neatitiktį. Jeigu ekonominės veiklos 
vykdytojas neatitikties neištaiso, rinkos 
priežiūros institucijos užtikrina, kad 
gaminys būtų pašalintas ar susigrąžintas.

Or. it

Pakeitimas 225
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 10 straipsnio 4 dalies, jeigu 
rinkos priežiūros institucijos nustato, kad 
gaminys kelia riziką, jos atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui
nedelsdamos nurodo, kokių taisomųjų 
veiksmų jis turi imtis, kad per nustatytą 
laikotarpį pašalintų riziką. Rinkos 
priežiūros institucijos atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui gali 
rekomenduoti būtinus taisomuosius 
veiksmus arba su juo dėl jų susitarti.

Nepažeidžiant 10 straipsnio 4 dalies, jeigu 
rinkos priežiūros institucijos nustato, kad 
gaminys kelia riziką, jos atitinkamam už 
pirmąjį pateikimą rinkai atsakingam 
asmeniui nedelsdamos nurodo, kokių 
taisomųjų veiksmų jis turi imtis, kad per 
nustatytą laikotarpį pašalintų riziką. Rinkos 
priežiūros institucijos atitinkamam už 
pirmąjį pateikimą rinkai atsakingam 
asmeniui gali rekomenduoti būtinus 
taisomuosius veiksmus arba su juo dėl jų 
susitarti.

Or. it

Pakeitimas 226
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 10 straipsnio 4 dalies, jeigu 
rinkos priežiūros institucijos nustato, kad 
gaminys kelia riziką, jos atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui
nedelsdamos nurodo, kokių taisomųjų 
veiksmų jis turi imtis, kad per nustatytą 
laikotarpį pašalintų riziką. Rinkos 
priežiūros institucijos atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui gali 
rekomenduoti būtinus taisomuosius 
veiksmus arba su juo dėl jų susitarti.

Nepažeidžiant 10 straipsnio 4 dalies, jeigu 
rinkos priežiūros institucijos nustato, kad 
gaminys kelia riziką, jos atitinkamam už 
pirmąjį pateikimą rinkai atsakingam 
asmeniui nedelsdamos nurodo, kokių 
taisomųjų veiksmų jis turi imtis, kad per 
nustatytą laikotarpį pašalintų riziką. Rinkos 
priežiūros institucijos atitinkamam už 
pirmąjį pateikimą rinkai atsakingam 
asmeniui gali rekomenduoti būtinus 
taisomuosius veiksmus arba su juo dėl jų 
susitarti.

Or. it
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Pakeitimas 227
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 10 straipsnio 4 dalies, jeigu 
rinkos priežiūros institucijos nustato, kad 
gaminys kelia riziką, jos atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui 
nedelsdamos nurodo, kokių taisomųjų 
veiksmų jis turi imtis, kad per nustatytą 
laikotarpį pašalintų riziką. Rinkos 
priežiūros institucijos atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui gali 
rekomenduoti būtinus taisomuosius 
veiksmus arba su juo dėl jų susitarti.

Nepažeidžiant 10 straipsnio 4 dalies, jeigu 
rinkos priežiūros institucijos nustato, kad 
gaminys kelia riziką, jos atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui 
nedelsdamos nurodo, kokių taisomųjų 
veiksmų jis turi imtis, kad per nustatytą 
laikotarpį pašalintų riziką, įgyvendintų 
taisomuosius veiksmus, būtų išklausytas ir 
prireikus pateiktų argumentus, kuriuos 
mano esant tinkamus.

Or. es

Pagrindimas

Šioje dalyje pateikiamos trys sąvokos, kurios taikomos tam, kad priežiūros institucijos 
nustatytų taisomuosius veiksmus, ir kurių reikšmė labai skiriasi: priežiūros institucijos 
nedelsdamos „nurodo“ ekonominės veiklos vykdytojui; ekonominės veiklos vykdytojui gali 
„rekomenduoti“; dėl veiksmų su juo gali „susitarti“. Todėl atsiranda labai skirtingų 
aiškinimų tokiu itin svarbiu klausimu kaip veiksmai, kurių imamasi dėl riziką keliančių 
gaminių. Siūlome paskutinį punktą išbraukti. Būtent priežiūros institucija imasi veiksmų riboti 
prekybą šiais gaminiais, o ekonominės veiklos vykdytojas nusprendžia, kokių veiksmų imtis, 
kad jo gaminys nekeltų rizikos, ir nusprendžia, ar galima pašalinti trūkumus, ar gaminį reikia 
sunaikinti, priklausomai nuo to, koks yra gaminys ir kokie jo neatitikimai. Be to, ekonominės 
veiklos vykdytojui suteikiamas nustatytas terminas turi būti suprantamas kaip terminas, 
skirtas šiai situacijai apsvarstyti, veiksmams, kurių bus imtasi, nustatyti ir prireikus 
ekonominės veiklos vykdytojui išklausyti, jeigu jis nori įrodyti, kad jo gaminys saugus, 
pateikęs argumentus ir dokumentus, kuriuos mano esant tinkamus. Ne visų ekonominės 
veiklos vykdytojų atsakomybė vienoda, ir platintojui bus sunku įvertinti riziką.

Pakeitimas 228
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, 
kad dėl visų susijusių gaminių, kuriuos jis 
visoje Sąjungoje patiekė rinkai, būtų imtasi 
visų būtinų taisomųjų veiksmų.

Už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingas 
asmuo užtikrina, kad dėl visų susijusių 
gaminių, kuriuos jis visoje Sąjungoje 
patiekė rinkai, būtų imtasi visų būtinų 
taisomųjų veiksmų.

Or. it

Pakeitimas 229
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, 
kad dėl visų susijusių gaminių, kuriuos jis 
visoje Sąjungoje patiekė rinkai, būtų imtasi 
visų būtinų taisomųjų veiksmų.

Už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingas 
asmuo užtikrina, kad dėl visų susijusių 
gaminių, kuriuos jis visoje Sąjungoje 
patiekė rinkai, būtų imtasi visų būtinų 
taisomųjų veiksmų.

Or. it

Pakeitimas 230
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojas rinkos 
priežiūros institucijoms pateikia visą 
informaciją, kurią turi pateikti pagal 8 
straipsnį, visų pirma:

Už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingas 
asmuo rinkos priežiūros institucijoms 
pateikia visą informaciją, kurią turi pateikti 
pagal 8 straipsnį, visų pirma:

Or. it
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Pakeitimas 231
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojas rinkos 
priežiūros institucijoms pateikia visą 
informaciją, kurią turi pateikti pagal 8 
straipsnį, visų pirma:

Už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingas 
asmuo rinkos priežiūros institucijoms 
pateikia visą informaciją, kurią turi pateikti 
pagal 8 straipsnį, visų pirma:

Or. it

Pakeitimas 232
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei įmanoma, rinkos priežiūros institucijos 
nustato gaminio gamintoją arba 
importuotoją ir veiksmų imasi ne tik prieš 
platintoją, bet ir prieš šį ekonominės 
veiklos vykdytoją.

Jei nėra įmanoma nustatyti už pirmąjį 
gaminio pateikimą rinkai atsakingo 
asmens, priežiūros institucijos veiksmų 
imasi prieš platintoją.

Or. it

Pakeitimas 233
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei įmanoma, rinkos priežiūros institucijos 
nustato gaminio gamintoją arba 
importuotoją ir veiksmų imasi ne tik prieš 
platintoją, bet ir prieš šį ekonominės 
veiklos vykdytoją.

Jei nėra įmanoma nustatyti už pirmąjį 
gaminio pateikimą rinkai atsakingo 
asmens, priežiūros institucijos veiksmų 
imasi prieš platintoją.
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Or. it

Pakeitimas 234
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ekonominės veiklos vykdytojų
taisomieji veiksmai dėl riziką keliančio 
gaminio gali, be kita ko, būti šie:

4. Už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingų 
asmenų taisomieji veiksmai dėl riziką 
keliančio gaminio gali, be kita ko, būti šie:

Or. it

Pakeitimas 235
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ekonominės veiklos vykdytojų
taisomieji veiksmai dėl riziką keliančio 
gaminio gali, be kita ko, būti šie:

4. Už pirmąjį pateikimą rinkai atsakingų 
asmenų taisomieji veiksmai dėl riziką 
keliančio gaminio gali, be kita ko, būti šie:

Or. it

Pakeitimas 236
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ekonominės veiklos vykdytojų
taisomieji veiksmai dėl riziką keliančio 
gaminio gali, be kita ko, būti šie:

4. Taisomieji veiksmai dėl riziką keliančio 
gaminio gali, be kita ko, būti šie:
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Or. es

Pagrindimas

Atrodo, kad pagal BGSD 8 straipsnio 1 dalį su riziką keliančiais gaminiais susiję taisomieji 
veiksmai, kurių savanoriškai gali imtis ekonominės veiklos vykdytojai arba kurių imtis gali 
įpareigoti rinkos priežiūros institucijos, yra savanoriškai susieti. Todėl į įžanginę dalį 
įtraukus žodžius „Ekonominės veiklos vykdytojų“ atsiranda painiava; siūlome šiuos žodžius 
išbraukti.

Pakeitimas 237
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaminio, kuris gali kelti riziką tik tam 
tikromis sąlygomis arba tik tam tikriems 
asmenims, atveju ir jeigu tokia rizika 
nereglamentuojama Sąjungos derinamųjų
teisės aktų reikalavimais:

b) gaminio, kuris gali kelti riziką tik tam 
tikromis sąlygomis arba tik tam tikriems 
asmenims, atveju ir jeigu tokia rizika 
nereglamentuojama Sąjungos teisės aktų 
reikalavimais:

Or. es

Pagrindimas

Neaišku, kad taikoma visiems gaminiams, todėl siūlome išbraukti žodį „derinamųjų“.

Pakeitimas 238
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) laiku ir tinkama forma, be kita ko, 
paskelbiant specialius perspėjimus, įspėti 
apie riziką asmenis, kuriems ji kyla;

iii) nedelsiant, be kita ko, paskelbiant 
specialius perspėjimus, įspėti apie riziką 
asmenis, kuriems ji kyla;

Or. en
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Pakeitimas 239
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) laiku ir tinkama forma, be kita ko, 
paskelbiant specialius perspėjimus, įspėti 
apie riziką asmenis, kuriems ji kyla;

iii) nedelsiant ir tinkama forma, be kita ko, 
paskelbiant specialius perspėjimus, įspėti 
apie riziką asmenis, kuriems ji kyla;

Or. es

Pagrindimas

Siūlome b punkto iii papunktyje žodį „laiku“ pakeisti žodžiu „nedelsiant“, kaip yra 
galiojančioje Bendrosios gaminių saugos direktyvoje (BGSD).

Pakeitimas 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) laiku ir tinkama forma, be kita ko, 
paskelbiant specialius perspėjimus, įspėti 
apie riziką asmenis, kuriems ji kyla;

iii) nedelsiant ir tinkama forma, be kita ko, 
paskelbiant specialius perspėjimus, įspėti 
apie riziką asmenis, kuriems ji kyla;

Or. es

Pakeitimas 241
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neleisti, kad gaminys būtų pateiktas ar 
tiekiamas rinkai;

i) nedelsiant užkirsti kelią tam, kad 
gaminys būtų pateiktas ar tiekiamas rinkai;
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Or. es

Pagrindimas

Kaip ir BGSD, reikia įtraukti žodį „nedelsiant“, nes aptariami didelę riziką keliantys 
gaminiai.

Pakeitimas 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neleisti, kad gaminys būtų pateiktas ar 
tiekiamas rinkai;

i) nedelsiant užkirsti kelią tam, kad 
gaminys būtų pateiktas ar tiekiamas rinkai;

Or. es

Pakeitimas 243
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pašalinti arba susigrąžinti gaminį ir 
įspėti visuomenę apie keliamą riziką;

ii) pašalinti arba susigrąžinti gaminį ir 
nedelsiant tinkama forma įspėti 
visuomenę apie keliamą riziką;

Or. de

Pakeitimas 244
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus ir juose nustatyti informacijos 
teikimo pagal 3 dalies trečią pastraipą 
tvarką, tuo pat metu užtikrindama, kad 
sistema veiksmingai ir tinkamai veiktų. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
32 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 245
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu rinkos priežiūros institucijos negali 
nustatyti atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo tapatybės arba jeigu ekonominės 
veiklos vykdytojas per nustatytą laiką 
nesiėmė būtinų taisomųjų veiksmų pagal 9 
straipsnio 3 dalį, rinkos priežiūros 
institucijos imasi visų būtinų priemonių, 
kad gaminys nebekeltų rizikos.

1. Jeigu rinkos priežiūros institucijos negali 
nustatyti atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo tapatybės arba jeigu ekonominės 
veiklos vykdytojas nevykdė deramo 
patikrinimo pareigos arba per nustatytą 
laiką nesiėmė būtinų taisomųjų veiksmų 
pagal 9 straipsnio 3 dalį, rinkos priežiūros 
institucijos imasi visų būtinų priemonių, 
kad gaminys nebekeltų rizikos.

Or. fr

Pakeitimas 246
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
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padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Jos gali reikalauti, kad atitinkamas
ekonominės veiklos vykdytojas padengtų 
tokio veiksmo išlaidas.

padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas.
Visas šios nuostatos taikymo srityje 
(gaminių sunaikinimas, atliktas darbas ir 
pan.) priežiūros institucijos patirtas 
išlaidas padengia ekonominės veiklos 
vykdytojas, nebent priežiūros institucija 
mano, kad toks sprendimas 
neproporcingas; tokiu atveju ji gali 
nuspręsti, kad išlaidas ekonominės veiklos
vykdytojas turi padengti tik iš dalies.

Or. en

Pagrindimas

Jei tyrimų ir (arba) sunaikinimo sąnaudas pirmiausia padengia rinkos priežiūros institucijos, 
o paskui už jas pateikiama sąskaita nesąžiningiems dalyviams, rinkos priežiūros institucijos 
patirs riziką, kol ekonominės veiklos vykdytojai tų sąnaudų nepadengs. Kad būtų galima 
išvengti finansinės rizikos įšaldymo poveikio rinkos priežiūros institucijomis, tyrimus 
atliekantys arba gaminius naikinantys paslaugų teikėjai sąskaitą už sąnaudas turėtų pateikti 
tiesiai nesąžiningiems rinkos dalyviams. Dar svarbiau tai, kad kartu bus sumažintas rinkos 
priežiūros institucijų netikrumas dėl turimų išlaidų ir jos galės imtis tinkamų priemonių, be 
reikalo nesirūpindamos dėl išteklių paskirstymo.

Pakeitimas 247
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pašalinti arba susigrąžinti gaminį ir 
įspėti visuomenę apie keliamą riziką;

ii) pašalinti arba susigrąžinti gaminį ir 
nedelsiant tinkama forma įspėti 
visuomenę apie keliamą riziką;

Or. de

Pakeitimas 248
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Jos gali reikalauti, kad atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas padengtų
tokio veiksmo išlaidas.

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Jei atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas nustatomas, jis padengia visas
tokio veiksmo išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Jei šalinant riziką gaminys sunaikinamas arba reikia imtis kitų priemonių, kad būtų galima jį 
padaryti nenaudojamu, už gaminio tiekimą ES rinkai atsakingas ekonominės veiklos 
vykdytojas padengia visas tų veiksmų sąnaudas. Taip būtų daromas atgrasomas poveikis 
ekonominės veiklos vykdytojams ir mažinama rinkos priežiūros institucijų finansinė našta.

Pakeitimas 249
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Jos gali reikalauti, kad atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas padengtų
tokio veiksmo išlaidas.

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas padengia tokio veiksmo 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 250
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Jos gali reikalauti, kad atitinkamas
ekonominės veiklos vykdytojas padengtų 
tokio veiksmo išlaidas.

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Jos gali reikalauti, kad už pirmąjį 
pateikimą rinkai atsakingas ekonominės 
veiklos vykdytojas padengtų tokio veiksmo 
išlaidas.

Or. it

Pakeitimas 251
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkos priežiūros institucijos, prieš 
imdamosi pagal pirmą dalį priemonių 
prieš būtinų taisomųjų veiksmų nesiėmusį 
ekonominės veiklos vykdytoją, nustato ne 
trumpesnį nei 10 dienų terminą, per kurį 
jis gali būti išklausytas.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pagal bendrą praktiką nustačius gaminį, kuris gali kelti riziką, ekonominės veiklos vykdytojas 
informuojamas ir suteikiamas terminas jam išklausyti, per kurį jis gali ištaisyti trūkumus arba 
pateikti argumentus, kaip nurodoma Reglamento 765/2008/EB 21 straipsnyje. Šis terminas 
jam jau suteikiamas pagal 9 straipsnio 3 dalį, todėl naujas terminas nepriimtinas, jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas pirmiausia nesiėmė būtinų taisomųjų veiksmų, kurių imtis jam 
nurodė priežiūros institucija.

Pakeitimas 252
Constance Le Grip
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkos priežiūros institucijos, prieš 
imdamosi pagal pirmą dalį priemonių prieš 
būtinų taisomųjų veiksmų nesiėmusį 
ekonominės veiklos vykdytoją, nustato ne 
trumpesnį nei 10 dienų terminą, per kurį jis 
gali būti išklausytas.

3. Rinkos priežiūros institucijos, prieš 
imdamosi pagal pirmą dalį priemonių prieš 
būtinų taisomųjų veiksmų nesiėmusį ir 
deramo patikrinimo pareigos nevykdžiusį 
ekonominės veiklos vykdytoją, nustato ne 
trumpesnį nei 10 kalendorinių dienų 
terminą, per kurį jis gali būti išklausytas.

Or. fr

Pakeitimas 253
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, 
kad gaminys kelia didelę riziką, jos imasi 
visų būtinų priemonių ir tų priemonių jos 
gali imtis nepareikalavusios, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas pagal 
9 straipsnio 3 dalį imtųsi taisomų veiksmų, 
ir nesuteikusios jam galimybės būti iš 
pradžių išklausytam. Tokiais atvejais 
ekonominės veiklos vykdytojas 
išklausomas iš karto, kai tai praktiškai 
galima.

4. Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, 
kad gaminys kelia didelę riziką ir 
ekonominės veiklos vykdytojo nustatyti 
neįmanoma arba jis vengia imtis reikiamų 
priemonių, jos imasi visų būtinų priemonių 
ir tų priemonių jos gali imtis 
nepareikalavusios, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas pagal 9 straipsnio 3 dalį imtųsi 
taisomų veiksmų, ir nesuteikusios jam 
galimybės būti iš pradžių išklausytam. 
Tokiais atvejais ekonominės veiklos 
vykdytojas išklausomas iš karto, kai tai 
praktiškai galima.

Or. en

Pakeitimas 254
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apie priemonę nedelsiant pranešama 
ekonominės veiklos vykdytojui, kartu 
ekonominės veiklos vykdytojas 
informuojamas apie teisės gynybos 
priemones, kurias jis turi pagal susijusios 
valstybės narės įstatymus;

a) apie priemonę nedelsiant pranešama 
ekonominės veiklos vykdytojui;

Or. es

Pagrindimas

Nemanome, kad būtina įpareigoti priežiūros instituciją informuoti ekonominės veiklos 
vykdytoją apie turimas teisės gynybos priemones, taikomas neatitiktims pašalinti. Priežiūros 
institucija jį informuoja apie tai, kad gaminys neatitinka tam tikrų teisės aktų. Būtent 
ekonominės veiklos vykdytojas nusprendžia, kaip pašalinti šias neatitiktis. Siūlome šią dalį 
išbraukti.

Pakeitimas 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rinkos priežiūros institucijos kuo 
išsamiau, kiek tai būtina siekiant 
apsaugoti Sąjungos gaminių naudotojų 
interesus, specialioje interneto svetainėje 
paskelbia gaminio identifikacinius 
duomenis, informaciją apie rizikos pobūdį 
ir priemones, kurių imtasi siekiant 
išvengti tos rizikos, ją sumažinti arba 
pašalinti. Ši informacija neskelbiama, 
jeigu būtina laikytis konfidencialumo 
principo, kad būtų apsaugotos komercinės 
paslaptys, nebūtų atskleisti asmens 
duomenys pagal nacionalinius ir 
Sąjungos teisės aktus arba nebūtų 
pakenkta vykdomai stebėsenai ir 
atliekamiems tyrimams.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Jau yra rinkos priežiūros informacijos ir ryšių sistema (ICSMS). Dėl valstybėms narėms 
teksiančios papildomos su priežiūra susijusios veiklos dėl laiko priežasčių nukentėtų 
priežiūros kokybė.

Pakeitimas 256
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rinkos priežiūros institucijos kuo 
išsamiau, kiek tai būtina siekiant apsaugoti 
Sąjungos gaminių naudotojų interesus, 
specialioje interneto svetainėje paskelbia 
gaminio identifikacinius duomenis, 
informaciją apie rizikos pobūdį ir 
priemones, kurių imtasi siekiant išvengti 
tos rizikos, ją sumažinti arba pašalinti. Ši 
informacija neskelbiama, jeigu būtina 
laikytis konfidencialumo principo, kad 
būtų apsaugotos komercinės paslaptys,
nebūtų atskleisti asmens duomenys pagal 
nacionalinius ir Sąjungos teisės aktus arba 
nebūtų pakenkta vykdomai stebėsenai ir 
atliekamiems tyrimams.

6. Rinkos priežiūros institucijos 
nedelsdamos kuo išsamiau, kiek tai būtina 
siekiant apsaugoti Sąjungos gaminių 
naudotojų interesus, specialioje interneto 
svetainėje paskelbia gaminio 
identifikacinius duomenis, informaciją apie 
rizikos pobūdį ir priemones, kurių imtasi 
siekiant išvengti tos rizikos, ją sumažinti 
arba pašalinti. Ši informacija neskelbiama, 
jeigu būtina laikytis konfidencialumo 
principo, kad nebūtų atskleisti asmens 
duomenys pagal nacionalinius ir Sąjungos 
teisės aktus arba nebūtų pakenkta 
vykdomai stebėsenai ir atliekamiems 
tyrimams.

Or. en

Pakeitimas 257
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rinkos priežiūros institucijos kuo 
išsamiau, kiek tai būtina siekiant apsaugoti 
Sąjungos gaminių naudotojų interesus, 
specialioje interneto svetainėje paskelbia 

6. Rinkos priežiūros institucijos 
nedelsdamos kuo išsamiau, kiek tai būtina 
siekiant apsaugoti Sąjungos gaminių 
naudotojų interesus, specialioje interneto 
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gaminio identifikacinius duomenis, 
informaciją apie rizikos pobūdį ir 
priemones, kurių imtasi siekiant išvengti 
tos rizikos, ją sumažinti arba pašalinti. Ši 
informacija neskelbiama, jeigu būtina 
laikytis konfidencialumo principo, kad 
būtų apsaugotos komercinės paslaptys, 
nebūtų atskleisti asmens duomenys pagal 
nacionalinius ir Sąjungos teisės aktus 
arba nebūtų pakenkta vykdomai 
stebėsenai ir atliekamiems tyrimams.

svetainėje paskelbia – kaip nurodyta 
6 straipsnio 6 dalyje– gaminio 
identifikacinius duomenis, informaciją apie 
rizikos pobūdį ir priemones, kurių imtasi 
siekiant išvengti tos rizikos, ją sumažinti 
arba pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 258
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rinkos priežiūros institucijos kuo 
išsamiau, kiek tai būtina siekiant apsaugoti 
Sąjungos gaminių naudotojų interesus, 
specialioje interneto svetainėje paskelbia 
gaminio identifikacinius duomenis, 
informaciją apie rizikos pobūdį ir 
priemones, kurių imtasi siekiant išvengti 
tos rizikos, ją sumažinti arba pašalinti. Ši 
informacija neskelbiama, jeigu būtina 
laikytis konfidencialumo principo, kad 
būtų apsaugotos komercinės paslaptys, 
nebūtų atskleisti asmens duomenys pagal 
nacionalinius ir Sąjungos teisės aktus arba 
nebūtų pakenkta vykdomai stebėsenai ir 
atliekamiems tyrimams.

6. Rinkos priežiūros institucijos kuo 
išsamiau, kiek tai būtina siekiant apsaugoti 
Sąjungos gaminių naudotojų interesus, 
specialioje interneto svetainėje paskelbia 
gaminio identifikacinius duomenis, 
informaciją apie rizikos pobūdį ir 
priemones, kurių imtasi siekiant išvengti 
tos rizikos, ją sumažinti arba pašalinti. Ši 
informacija neskelbiama, jeigu būtina 
laikytis konfidencialumo principo, kad 
nebūtų atskleisti asmens duomenys pagal 
nacionalinius ir Sąjungos teisės aktus arba 
nebūtų pakenkta vykdomai stebėsenai ir 
atliekamiems tyrimams.

Or. de

Pakeitimas 259
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rinkos priežiūros institucijos kuo 
išsamiau, kiek tai būtina siekiant apsaugoti 
Sąjungos gaminių naudotojų interesus, 
specialioje interneto svetainėje paskelbia 
gaminio identifikacinius duomenis, 
informaciją apie rizikos pobūdį ir 
priemones, kurių imtasi siekiant išvengti 
tos rizikos, ją sumažinti arba pašalinti. Ši 
informacija neskelbiama, jeigu būtina 
laikytis konfidencialumo principo, kad 
būtų apsaugotos komercinės paslaptys, 
nebūtų atskleisti asmens duomenys pagal 
nacionalinius ir Sąjungos teisės aktus arba 
nebūtų pakenkta vykdomai stebėsenai ir 
atliekamiems tyrimams.

6. Nustačiusios riziką keliančius gaminius 
rinkos priežiūros institucijos kuo išsamiau, 
kiek tai būtina siekiant apsaugoti Sąjungos 
gaminių naudotojų interesus, specialioje 
interneto svetainėje paskelbia gaminio 
identifikacinius duomenis, informaciją apie 
rizikos pobūdį ir priemones, kurių imtasi 
siekiant išvengti tos rizikos, ją sumažinti 
arba pašalinti. Ši informacija neskelbiama, 
jeigu būtina laikytis konfidencialumo 
principo, kad būtų apsaugotos komercinės 
paslaptys, nebūtų atskleisti asmens 
duomenys pagal nacionalinius ir Sąjungos 
teisės aktus arba nebūtų pakenkta 
vykdomai stebėsenai ir atliekamiems 
tyrimams.

Or. es

Pagrindimas

Būtina patikslinti, kad internete skelbiama informacija yra susijusi su riziką keliančiais 
gaminiais.

Pakeitimas 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rinkos priežiūros institucijos kuo 
išsamiau, kiek tai būtina siekiant apsaugoti 
Sąjungos gaminių naudotojų interesus, 
specialioje interneto svetainėje paskelbia 
gaminio identifikacinius duomenis, 
informaciją apie rizikos pobūdį ir 
priemones, kurių imtasi siekiant išvengti 
tos rizikos, ją sumažinti arba pašalinti. Ši 
informacija neskelbiama, jeigu būtina 

6. Nustačiusios riziką keliančius gaminius 
rinkos priežiūros institucijos kuo išsamiau, 
kiek tai būtina siekiant apsaugoti Sąjungos 
gaminių naudotojų interesus, specialioje 
interneto svetainėje paskelbia gaminio 
identifikacinius duomenis, informaciją apie 
rizikos pobūdį ir priemones, kurių imtasi 
siekiant išvengti tos rizikos, ją sumažinti 
arba pašalinti. Ši informacija neskelbiama, 
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laikytis konfidencialumo principo, kad 
būtų apsaugotos komercinės paslaptys, 
nebūtų atskleisti asmens duomenys pagal 
nacionalinius ir Sąjungos teisės aktus arba 
nebūtų pakenkta vykdomai stebėsenai ir 
atliekamiems tyrimams.

jeigu būtina laikytis konfidencialumo 
principo, kad būtų apsaugotos komercinės 
paslaptys, nebūtų atskleisti asmens 
duomenys pagal nacionalinius ir Sąjungos 
teisės aktus arba nebūtų pakenkta
vykdomai stebėsenai ir atliekamiems 
tyrimams.

Or. es

Pakeitimas 261
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 arba 4 dalį, jos
ekonominės veiklos vykdytojams gali 
nustatyti mokesčius, kuriais visiškai ar iš 
dalies padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp 
jų ir vertinant riziką atliekamų tyrimų 
išlaidos.

8. Rinkos priežiūros institucijos 
ekonominės veiklos vykdytojams, kurie, 
kaip nustatyta, Sąjungos rinkai teikia 
arba tiekia reikalavimų neatitinkančius ir 
riziką keliančius gaminius, gali nustatyti 
mokesčius. Kai jos imasi priemonių pagal 
1 arba 4 dalį, šiais mokesčiais visiškai ar 
iš dalies padengiamos jų veiklos išlaidos, 
tarp jų ir vertinant riziką atliekamų tyrimų 
išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 262
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 arba 4 dalį, jos 
ekonominės veiklos vykdytojams gali 
nustatyti mokesčius, kuriais visiškai ar iš 
dalies padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp 

8. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 arba 4 dalį, jos už 
pirmąjį pateikimą rinkai atsakingiems 
ekonominės veiklos vykdytojams gali 
nustatyti mokesčius, kuriais iš dalies 
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jų ir vertinant riziką atliekamų tyrimų 
išlaidos.

padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp jų ir 
vertinant riziką atliekamų tyrimų išlaidos. 
Mokesčiai apskaičiuojami, atsižvelgiant į 
tikrąsias kiekvienos rinkos priežiūros 
veiklos išlaidas, už pirmąjį pateikimą 
rinkai atsakingiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, kuriems tokia priežiūra 
taikoma dėl tiekimo grandinėje atliekamo 
vaidmens, atsižvelgiant į įmonių dydį ir 
konkrečiai MVĮ padėtį, taip pat į veiklą, 
kurią ekonominės veiklos vykdytojas iš 
tiesų atlieka gamybos procese, ir jo 
gebėjimą daryti poveikį gaminio 
saugumui.

Mokesčiai neturi būti didesni už faktines 
atliktos rinkos priežiūros veiklos išlaidas 
ir gali būti iš dalies ar visiškai susieti su 
laiku, kurį rinkos priežiūros institucijų 
darbuotojai skyrė su rinkos priežiūra 
susijusiems patikrinimams atlikti.

Or. it

Pakeitimas 263
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Jei nustatoma, kad reikalavimų 
neatitinka gaminys, kurio atitikties 
vertinimo procedūros dalį gamintojas 
buvo pavedęs atlikti trečiajai institucijai, 
rinkos priežiūros institucija turi imtis 
priemonių, dėl kurių šios trečiosios 
institucijos akreditavimas, leidimas arba 
paskyrimas būtų patikrinti ir prireikus 
apriboti arba panaikinti.

Or. de
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Pakeitimas 264
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Visos taikant šiuos mokesčius gautos 
lėšos arba pajamos skiriamos rinkos 
priežiūros institucijų veiklai finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 265
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per 60 dienų po Komisijos pranešimo 
valstybėms narėms pagal 20 straipsnio 4 
dalį apie priemones, kurių pagal 10 
straipsnio 1 arba 4 dalį ėmėsi pirma 
pranešančioji valstybė narė, valstybė narė 
gali pareikšti prieštaraujanti toms 
priemonėms, jei jos susijusios su gaminiu, 
kuriam taikomi Sąjungos derinamieji teisės 
aktai. Valstybė narė prieštaravimą 
motyvuoja, nurodo, kuo skiriasi jos 
gaminio keliamos rizikos vertinimas, ir 
pamini visas su tuo gaminiu susijusias 
specialias aplinkybes ir bet kokią 
papildomą informaciją.

1. Per penkiolika dienų po Komisijos 
pranešimo valstybėms narėms pagal 20 
straipsnio 4 dalį apie priemones, kurių 
pagal 10 straipsnio 1 arba 4 dalį ėmėsi 
pirma pranešančioji valstybė narė, valstybė 
narė gali pareikšti prieštaraujanti toms 
priemonėms, jei jos susijusios su gaminiu, 
kuriam taikomi Sąjungos derinamieji teisės 
aktai. Valstybė narė prieštaravimą 
motyvuoja, nurodo, kuo skiriasi jos 
gaminio keliamos rizikos vertinimas, ir 
pamini visas su tuo gaminiu susijusias 
specialias aplinkybes ir bet kokią 
papildomą informaciją.

Or. es

Pagrindimas

60 dienų terminas, per kurį pareiškiami prieštaravimai priimtai priemonei, pernelyg ilgas 
arba daro žalą patiems ekonominės veiklos vykdytojams. Per šį terminą, kuris pridedamas 
prie termino, Komisijos taikomo siekiant išspręsti problemą, priežiūros institucijos kaip 
atsargumo priemonę jau galėtų priimti priemones riboti prekybą gaminiu arba uždrausti 
prekės importą ir grąžinti ją į kilmės vietą. Informacijos, kurią kartu su pranešimu pateikia 
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pranešančioji valstybė narė (tyrimų ataskaitos, priemonės pagrindimo ir rizikos vertinimo), 
užtenka tam, kad per trumpą laiką būtų nustatyta, ar priemonė tinkama, ar ne. Nebūtina 
laukti 60 dienų. Kad nebūtų daroma žala ekonominės veiklos vykdytojams, siūlome nustatyti 
du terminus: įvesti trumpą penkiolikos dienų terminą prieštaravimams pareikšti ir išlaikyti 
kitą 60 dienų terminą, kad Komisija išspręstų problemą.

Pakeitimas 266
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė pareiškia 
prieštaravimą pagal 1 dalį arba jeigu 
Komisija mano, kad nacionalinės 
priemonės gali prieštarauti Sąjungos teisės 
aktams, Komisija nedelsdama pradeda 
konsultacijas su atitinkamu (-ais) 
ekonominės veiklos vykdytoju (-ais) ir 
įvertina nacionalines priemones 
atsižvelgdama į visus turimus mokslinius 
ar techninius įrodymus.

3. Jeigu valstybė narė pareiškia 
prieštaravimą pagal 1 dalį arba jeigu 
Komisija mano, kad nacionalinės 
priemonės gali prieštarauti Sąjungos teisės 
aktams, Komisija nedelsdama pradeda 
konsultacijas su pranešančiąja valstybe 
nare bei atitinkamu (-ais) ekonominės 
veiklos vykdytoju (-ais) ir per ne ilgesnį 
negu 60 dienų terminą įvertina 
nacionalines priemones atsižvelgdama į 
visus turimus mokslinius ar techninius 
įrodymus.

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu konsultuotis su pranešimą pateikusia valstybe nare, nes ji turi visus įrodymus, 
kuriais remiantis priimta priemonė.

Pakeitimas 267
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu Komisija arba valstybė narė per 
15 dienų pareiškia prieštaravimą pagal 1 
dalį, Komisija per RAPEX kontaktinius 
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centrus apie tai praneša visoms 
valstybėms narėms.

Or. es

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijoms labai svarbu žinoti, ar buvo aptarta dėl, kaip spėjama, 
nesaugaus gaminio priimta priemonė, apie kurią pranešta per RAPEX.

Pakeitimas 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu Komisija arba valstybė narė 
pareiškia prieštaravimą pagal 1 dalį, 
Komisija per RAPEX kontaktinius 
centrus apie tai praneša visoms 
valstybėms narėms.

Or. es

Pakeitimas 269
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi pagal 3 dalį atlikto 
vertinimo rezultatais, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali priimti
sprendimą, ar nacionalinės priemonės yra 
pagrįstos ir ar panašių priemonių turėtų 
imtis visos to dar nepadariusios valstybės 
narės. Šiuo atveju ji sprendimą skiria 
susijusioms valstybėms narėms ir iš karto 
apie jį praneša visoms valstybėms narėms 
ir atitinkamam ekonominės veiklos 

4. Remdamasi pagal 3 dalį atlikto 
vertinimo rezultatais, Komisija per 
3 mėnesius įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą, ar nacionalinės priemonės yra 
pagrįstos ir ar panašių priemonių turėtų 
imtis visos to dar nepadariusios valstybės 
narės. Šiuo atveju ji sprendimą skiria 
susijusioms valstybėms narėms ir iš karto 
apie jį praneša visoms valstybėms narėms 
ir atitinkamam ekonominės veiklos 
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vykdytojui ar vykdytojams. vykdytojui ar vykdytojams.

Or. en

Pakeitimas 270
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi pagal 3 dalį atlikto 
vertinimo rezultatais, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali priimti
sprendimą, ar nacionalinės priemonės yra 
pagrįstos ir ar panašių priemonių turėtų 
imtis visos to dar nepadariusios valstybės 
narės. Šiuo atveju ji sprendimą skiria 
susijusioms valstybėms narėms ir iš karto 
apie jį praneša visoms valstybėms narėms 
ir atitinkamam ekonominės veiklos 
vykdytojui ar vykdytojams.

4. Remdamasi pagal 3 dalį atlikto 
vertinimo rezultatais, Komisija 
nedelsdama įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą, ar nacionalinės priemonės yra 
pagrįstos ir ar panašių priemonių turėtų 
imtis visos to dar nepadariusios valstybės 
narės. Šiuo atveju ji sprendimą skiria 
susijusioms valstybėms narėms ir iš karto 
apie jį praneša visoms valstybėms narėms 
ir atitinkamam ekonominės veiklos 
vykdytojui ar vykdytojams.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti ekonominės veiklos vykdytojų teisinį tikrumą. Todėl visada reikėtų laiku 
priimti sprendimą dėl taikytų priemonių pagrįstumo.

Pakeitimas 271
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu akivaizdu, kad gaminys ar 
konkrečios kategorijos ar grupės gaminiai, 
kai jie naudojami pagal paskirtį arba 
kitomis nuspėjamomis sąlygomis, kelia 
didelę riziką, Komisija, atsižvelgdama į 

1. Jeigu akivaizdu, kad gaminys ar 
konkrečios kategorijos ar grupės gaminiai, 
kai jie naudojami pagal paskirtį arba 
kitomis nuspėjamomis sąlygomis, kelia 
didelę riziką, Komisija, atsižvelgdama į 



PE516.934v02-00 116/179 AM\1002709LT.doc

LT

padėties rimtumą, įgyvendinimo aktais gali 
imtis bet kokių reikiamų priemonių, 
įskaitant priemones, kuriomis tokių 
gaminių pateikimas ar tiekimas rinkai 
uždraudžiamas, sustabdomas ar 
apribojamas arba nustatomos specialios 
prekybos jais sąlygos, kad būtų užtikrinta 
viešojo intereso aukšto lygio apsauga, jeigu 
ta rizika negali būti priimtinu būdu 
pašalinta priemonėmis, kurių imasi 
susisijusi (-ios) valstybė (-ės) narė (-ės), ar 
bet kuria kita Sąjungos teisės aktuose 
nustatyta tvarka. Minėtais įgyvendinimo 
aktais Komisija gali nustatyti reikiamas 
kontrolės priemones, kurių turi imtis 
valstybės narės, kad užtikrintų veiksmingą 
jų įgyvendinimą.

padėties rimtumą, įgyvendinimo aktais gali 
imtis bet kokių reikiamų priemonių, 
įskaitant priemones, kuriomis tokių 
gaminių pateikimas ar tiekimas rinkai 
uždraudžiamas, sustabdomas ar 
apribojamas arba nustatomos specialios 
prekybos jais sąlygos. Be konkrečiai šiame 
reglamente nustatytų priemonių, Komisija 
gali imtis bet kokių kitų tinkamų 
neatidėliotinų priemonių, kad būtų 
užtikrinta viešojo intereso aukšto lygio 
apsauga, jeigu ta rizika negali būti 
priimtinu būdu pašalinta priemonėmis, 
kurių imasi susisijusi (-ios) valstybė (-ės) 
narė (-ės), ar bet kuria kita Sąjungos teisės 
aktuose nustatyta tvarka.

Minėtais įgyvendinimo aktais Komisija 
gali nustatyti reikiamas kontrolės ir 
atsargumo priemones, kurių turi imtis 
valstybės narės, kad užtikrintų veiksmingą 
jų įgyvendinimą. Rinkos priežiūros 
institucijos, laikydamosi visų galimų su 
tikraisiais atliekant rizikos vertinimą 
taikytinais metodais, lentelėmis ir 
kriterijais susijusių nuorodų ir nurodymų, 
kuriuos gali pateikti Komisija, nustato 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, keliamą riziką ir jos 
požymius.
Šią informaciją rinkos priežiūros 
institucijos registruoja 21 straipsnyje 
nurodytoje rinkos priežiūros 
informacinėje ryšių sistemoje.
Jei taikoma, šiuose įgyvendinimo aktuose, 
neatsižvelgiant į ekonominės veiklos 
vykdytojo apibrėžtus gaminių modelius, 
pateikiama gaminių modelių, pagal 
kuriuos atliktini tyrimai, apibrėžtis ir 
rizikos vertinimo kriterijai. 
Ankstesnėje pastraipoje nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami remiantis 
32 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
nagrinėjimo procedūra.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant veiksmingesnės neatidėliotinų Komisijos sprendimų rinkos priežiūros ir dalytis 
geriausia su pavojingiausiomis ne maisto produktų kategorijomis susijusia patirtimi (siūlomo 
Rinkos priežiūros reglamento 12 straipsnis), ES Komisijai siūloma suteikti teisę naudotis 
esamomis maisto produktams taikomos teisinės sistemos priemonėmis.

Pakeitimas 272
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 32 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 32 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą
atsižvelgiant į [data] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. [.../... dėl 
vartojimo gaminių saugos]* 19 straipsnio 
1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto 
komiteto rekomendacijas.
__________________

* OL: įrašyti Reglamento dėl vartojimo 
gaminių saugos (COD 2013/0049) 
numerį, datą ir nuorodą.

Or. de

Pakeitimas 273
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais skubos atvejais, 
susijusiais su asmenų sveikata ir sauga 
apskritai, sveikata ir sauga darbe, 
vartotojų apsauga, aplinka ir viešuoju 
saugumu bei kitais viešaisiais interesais,
Komisija pagal 32 straipsnio 3 dalyje 

Tinkamai pagrįstais skubos atvejais 
Komisija pagal 32 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą priima nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus.
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nurodytą procedūrą priima nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus.

Or. es

Pakeitimas 274
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartojimo gaminių, keliančių riziką 
sveikatai ir saugai, atveju šio straipsnio 1–
3 dalyse nustatytos priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento dėl 
vartojimo gaminių saugos (RVGS) XXX 
straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Sąjungos priemonės, taikomos imantis veiksmų prieš didelę riziką keliančius gaminius, turi 
būti įtrauktos į RVGS. Tačiau atsižvelgdami į šio reglamento taikymo sritį siūlome įtraukti tik 
vartojimo gaminius, keliančius riziką sveikatai ir saugai.

Pakeitimas 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl gaminių ir rizikos, kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, pagal 
šio straipsnio 1 dalį Komisijos priimtas 
sprendimas galioja ne ilgiau kaip dvejus 
metus ir gali būti pratęsiamas 
papildomiems ne ilgesniems kaip dvejų 
metų laikotarpiams. Tokiu sprendimu 
nepažeidžiamos tame reglamente 

2. Dėl gaminių, kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 
sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį 
Komisija gali priimti tik tuo atveju, jei turi 
rimtų priežasčių manyti, kad būtina imtis 
skubių veiksmų siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą ar aplinką. Pagal šio straipsnio 1 
dalį Komisijos priimtas sprendimas galioja 
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numatytos procedūros. ne ilgiau kaip dvejus metus ir gali būti 
pratęsiamas papildomiems ne ilgesniems 
kaip dvejų metų laikotarpiams. Tokiu 
sprendimu nepažeidžiamos tame 
reglamente numatytos procedūros. 
Komisija nedelsdama informuoja apie 
savo sprendimą valstybes nares ir 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, 
nurodydama tokio sprendimo priežastis ir 
pateikdama mokslinę arba techninę 
informaciją, pagrindžiančią laikinąją 
priemonę. Jei laikinoji priemonė, kurios 
ėmėsi Komisija, riboja cheminės 
medžiagos tiekimą rinkai arba naudojimą, 
Komisija inicijuoja apribojimo procedūrą 
Bendrijoje paragindama Europos 
cheminių medžiagų agentūrą per tris 
mėnesius nuo Komisijos sprendimo 
parengti dokumentaciją pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XV 
priedą.

Or. de

Pagrindimas

Priderinama prie apribojimo procedūros pagal REACH reglamento 129 straipsnį, siekiant 
išvengti dvigubo reguliavimo. Jei Komisijos sprendimu ribojamas cheminės medžiagos 
tiekimas rinkai arba naudojimas, dėl šio sprendimo turėtų būti inicijuojama Bendrijos 
lygmens apribojimo procedūra.

Pakeitimas 276
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos vertinimas Saugos vertinimas

Or. es
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Pakeitimas 277
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įgyvendinimo aktais Komisija priima 
bendrą rizikos vertinimo metodiką ir 
prireikus tos metodikos taikymo 
konkrečios kategorijos gaminiams gaires. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
32 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos daugiamečiame gaminių priežiūros Europos Sąjungoje veiksmų 
plane, reikėtų taikyti bendrą rizikos vertinimo metodą. Jį taikant būtų lengviau išvengti atvejų, 
kai, atlikusios to paties gaminio rizikos vertinimą, įvairių valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos prieina prie skirtingų išvadų. Šis pakeitimas pagrįstas pranešėjos 43 pakeitimu; 
juo Komisijos galimybė priimti šiuos įgyvendinimo aktus pakeičiama prievole.

Pakeitimas 278
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais.

1. Rizikos vertinimas grindžiamas turimais 
moksliniais ar techniniais įrodymais ir 
atliekamas taikant Komisijos pagal 
ankstesnę dalį parengtą bendrą rizikos 
vertinimo metodiką ir prireikus pagal jos 
taikymo konkrečių kategorijų gaminiams 
gaires.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos daugiamečiame veiksmų plane, reikėtų taikyti bendrą rizikos 
vertinimo metodą. Jo pagrindas jau parengtas; dabar jį reikėtų kuo skubiau atnaujinti, kad 
rizikos vertinimas pagal šį reglamentą būtų atliekamas taikant bendrą metodiką. Ją taikant 
būtų lengviau išvengti atvejų, kai, atlikusios to paties gaminio rizikos vertinimą, įvairių 
valstybių narių rinkos priežiūros institucijos prieina prie skirtingų išvadų.

Pakeitimas 279
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais.

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais. Rizikos vertinimas turėtų būti 
atliekamas taikant Komisijos parengtą ir 
taikomą bendrą rizikos vertinimo 
metodiką ir, jei taikoma, pagal Komisijos 
konkrečios kategorijos gaminiams taikytą 
metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Bendrą metodiką priežiūros institucijos turėtų pradėti taikyti iš karto, kai tik Komisija ją 
pritaiko konkrečios kategorijos gaminiams, pirmiausia iš anksto įrašydama informaciją į 
parengtas aiškinimo gaires.

Pakeitimas 280
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais.

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais. Rizikos vertinimas turėtų būti 
atliekamas taikant Komisijos parengtą 
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bendrą rizikos vertinimo metodiką ir, jei 
taikoma, pagal Komisijos konkrečios 
kategorijos gaminiams taikytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos apsvarstytas bendras rizikos vertinimo metodas turėtų būti ne paprasčiausiai 
nurodytas neprivalomame dokumente, pvz., daugiamečiame veiksmų plane, bet taikomas nuo 
pat šio reglamento įsigaliojimo dienos. Bendrą metodiką priežiūros institucijos turėtų pradėti 
taikyti iš karto, kai tik Komisija ją pritaiko konkrečios kategorijos gaminiams, pirmiausia iš 
anksto įrašydama informaciją į parengtas aiškinimo gaires.

Pakeitimas 281
Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais.

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais. Rizikos vertinimas turėtų būti 
atliekamas taikant Komisijos parengtą 
bendrą rizikos vertinimo metodiką ir, jei 
taikoma, pagal Komisijos konkrečios 
kategorijos gaminiams taikytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 282
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais.

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais. Rizikos vertinimas turėtų būti 
atliekamas taikant Komisijos parengtą 
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bendrą rizikos vertinimo metodiką ir, jei 
taikoma, pagal Komisijos konkrečios 
kategorijos gaminiams taikytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos apsvarstytas bendras rizikos vertinimo metodas turėtų būti ne paprasčiausiai 
nurodytas neprivalomame dokumente, pvz., daugiamečiame veiksmų plane, bet taikomas nuo 
pat šio reglamento įsigaliojimo dienos. Bendrą metodiką priežiūros institucijos turėtų pradėti 
taikyti iš karto, kai tik Komisija ją pritaiko konkrečios kategorijos gaminiams, pirmiausia iš 
anksto įrašydama informaciją į parengtas aiškinimo gaires.

Pakeitimas 283
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais.

1. Atliekant rizikos vertinimą remiamasi 
turimais moksliniais ar techniniais 
įrodymais, pvz., RAPEX gairėse 
pateiktomis vartotojų gaminių rizikos 
vertinimo gairėmis (Komisijos 
sprendimas 2010/15/ES).

Or. en

(Komisijos sprendimas 2010/15/ES)

Pakeitimas 284
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminių, kuriems taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 1907/2006 rizikos vertinimas 
atitinkamai atliekamas remiantis 
atitinkamomis to reglamento I priedo 

Gaminių, kuriems taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 1907/2006 rizikos vertinimas 
atitinkamai atliekamas remiantis 
atitinkamomis to reglamento 57 straipsnio 
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dalimis. ir I priedo dalimis.

Or. en

Pakeitimas 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatytus 
reikalavimus, kurie yra taikomi gaminiui ir 
yra susiję su vertinama galima rizika, 
visapusiškai atsižvelgiant į tyrimų 
protokolus ar atitikties vertinimo įstaigos 
išduotus atitikties patvirtinimo sertifikatus;

a) bet kokius Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatytus 
reikalavimus, kurie yra taikomi gaminiui ir 
yra susiję su vertinama galima rizika, 
visapusiškai atsižvelgiant į tyrimų 
protokolus ar atitikties vertinimo įstaigos 
išduotus atitikties patvirtinimo sertifikatus, 
įskaitant vertinimus, atliktus pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
pavyzdžiui, registruojant, autorizuojant, 
apribojant chemines medžiagas arba apie 
jas pranešant;

Or. de

Pagrindimas

Priderinama prie REACH reglamento, siekiant išvengti dvigubo reguliavimo. REACH 
reglamente nustatyta pirminė cheminių medžiagų rizikos vertinimo sistema, todėl į tokius 
vertinimus reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 286
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatytus 
reikalavimus, kurie yra taikomi gaminiui ir 

a) bet kokius Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatytus 
reikalavimus, kurie yra taikomi gaminiui ir 
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yra susiję su vertinama galima rizika, 
visapusiškai atsižvelgiant į tyrimų 
protokolus ar atitikties vertinimo įstaigos 
išduotus atitikties patvirtinimo sertifikatus;

yra susiję su vertinama galima rizika, 
atsižvelgiant į tyrimų protokolus ar 
atitikties vertinimo įstaigos išduotus 
atitikties patvirtinimo sertifikatus;

Or. es

Pagrindimas

Siūlome išbraukti žodį „visapusiškai“, nes jis reiškia „visiškai“ arba „absoliučiai“ ir šiomis 
aplinkybėmis dėl jo gali kilti painiava. Manome, kad būtų aiškiau, jei jis būtų išbrauktas, nes 
bet kokiu atveju atsižvelgiama į visus protokolus arba sertifikatus, o ne į jų dalis.

Pakeitimas 287
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu a, b ir c punktuose nurodyti 
reikalavimai nenustatyti, turi būti 
atsižvelgiama į Reglamento dėl vartojimo 
gaminių saugos 6 straipsnyje nurodytus 
aspektus.

Or. es

Pagrindimas

Pirmiausia siūlome pakeisti nuorodą, kad būtų vartojami tokie pat terminai kaip ir RVGS; 
antra, turinys neatitinka rizikos vertinimo. Be to, į turinį neįtraukti atvejai, kai nesuderintiems 
gaminiams netaikomos jokios taisyklės, todėl būtina pateikti nuorodą į RVGS arba papildyti 
turinį 6 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitiktis 2 dalies a, b ir c punktuose 3. Atitiktis 2 dalies a, b ir c punktuose 
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nurodytiems kriterijams leidžia daryti 
prielaidą, kad gaminys atitinka viešųjų 
interesų, su kuriais tie kriterijai susiję, 
apsaugos reikalavimus. Tačiau tai 
neužkerta kelio rinkos priežiūros 
institucijoms pagal šį reglamentą imtis 
veiksmų, kai gaunama naujų įrodymų, 
kad nepaisant tokios atitikties ar 
reikalavimų laikymosi, gaminys kelia 
riziką.

nurodytiems kriterijams leidžia daryti 
prielaidą, kad gaminys atitinka viešųjų 
interesų, su kuriais tie kriterijai susiję, 
apsaugos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje nurodytuose a, b ir c punktuose aprašomos aplinkybės, kuriomis pagal Sąjungos 
teisės aktus galima daryti prielaidą, kad rizika nekyla. Administracinėms institucijoms 
nederėtų ginčyti teisės aktų pagrįstumo siekiant užtikrinti ekonominės veiklos vykdytojų teisinį 
tikrumą.

Pakeitimas 289
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitiktis 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytiems kriterijams leidžia daryti 
prielaidą, kad gaminys atitinka viešųjų 
interesų, su kuriais tie kriterijai susiję, 
apsaugos reikalavimus. Tačiau tai 
neužkerta kelio rinkos priežiūros 
institucijoms pagal šį reglamentą imtis 
veiksmų, kai gaunama naujų įrodymų, kad 
nepaisant tokios atitikties ar reikalavimų
laikymosi, gaminys kelia riziką.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitiktis 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytiems kriterijams leidžia daryti 
prielaidą, kad gaminys atitinka viešųjų 
interesų, su kuriais tie kriterijai susiję, 
apsaugos reikalavimus. Tačiau tai 
neužkerta kelio rinkos priežiūros 
institucijoms pagal šį reglamentą imtis 
veiksmų, kai gaunama naujų įrodymų, kad 
nepaisant tokios atitikties ar reikalavimų 
laikymosi, gaminys kelia riziką.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 291
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitiktis 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytiems kriterijams leidžia daryti 
prielaidą, kad gaminys atitinka viešųjų 
interesų, su kuriais tie kriterijai susiję, 
apsaugos reikalavimus. Tačiau tai
neužkerta kelio rinkos priežiūros 
institucijoms pagal šį reglamentą imtis 
veiksmų, kai gaunama naujų įrodymų, kad 
nepaisant tokios atitikties ar reikalavimų 
laikymosi, gaminys kelia riziką.

3. Atitiktis 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytiems kriterijams leidžia daryti 
prielaidą, kad gaminys atitinka viešųjų 
interesų, su kuriais tie kriterijai susiję, 
apsaugos reikalavimus. Tačiau tai 
neužkerta kelio rinkos priežiūros 
institucijoms pagal šį reglamentą imtis 
veiksmų, kai gaunama naujų įrodymų, kad 
nepaisant tokios atitikties ar 2 dalies b ir 
c punktuose nurodytų kriterijų įvykdymo, 
gaminys kelia didelę riziką. Tokiu atveju 
rinkos priežiūros institucijos įrodo, kad 
gaminys kelia didelę riziką, ir apie 
sprendimą praneša pagal 19 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 292
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitiktis 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytiems kriterijams leidžia daryti 
prielaidą, kad gaminys atitinka viešųjų 
interesų, su kuriais tie kriterijai susiję, 
apsaugos reikalavimus. Tačiau tai 
neužkerta kelio rinkos priežiūros 
institucijoms pagal šį reglamentą imtis 
veiksmų, kai gaunama naujų įrodymų, kad 
nepaisant tokios atitikties ar reikalavimų 
laikymosi, gaminys kelia riziką.

3. Atitiktis bet kuriems 2 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytiems kriterijams 
leidžia daryti prielaidą, kad gaminys
atitinka viešųjų interesų, su kuriais tie 
kriterijai susiję, apsaugos reikalavimus. 
Tačiau tai neužkerta kelio rinkos priežiūros 
institucijoms pagal šį reglamentą imtis 
veiksmų, kai gaunama naujų įrodymų, kad 
nepaisant tokios atitikties ar reikalavimų 
laikymosi, gaminys kelia riziką.

Or. en

Pakeitimas 293
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Galimybė užtikrinti didesnę susijusio 
viešojo intereso apsaugą ir kitų, mažesnę 
riziką keliančių gaminių buvimas nėra 
priežastis laikyti tą gaminį keliančiu riziką.

4. Galimybė užtikrinti didesnę susijusio 
viešojo intereso apsaugą ir kitų, mažesnę 
riziką keliančių gaminių buvimas nėra 
pakankama priežastis laikyti tą gaminį 
keliančiu riziką.

Or. de

Pakeitimas 294
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija savo iniciatyva arba rinkos 
priežiūros institucijos prašymu pagal 
28 straipsnį gali pavesti atlikti rizikos 
vertinimą Europos Sąjungos etaloninei 
laboratorijai. Šis vertinimas privalomas 
visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu spręsti valstybių narių rizikos vertinimo skirtumų klausimus naudojantis Europos 
Sąjungos etaloninės laboratorijos paslaugomis suteikiama galimybė kompensuoti tai, kad ne 
maisto produktų srityje nėra nepriklausomos institucijos, ir kartu visoje Europos Sąjungoje 
sudaryti vienodo rizikos vertinimo sąlygas.

Pakeitimas 295
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija savo iniciatyva arba 
priežiūros institucijos prašymu pagal 
28 straipsnį gali pavesti atlikti rizikos 
vertinimą Europos Sąjungos etaloninei 
laboratorijai. Šis vertinimas privalomas 
visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu spręsti valstybių narių rizikos vertinimo skirtumų klausimus naudojantis Europos 
Sąjungos etaloninės laboratorijos paslaugomis suteikiama galimybė kompensuoti tai, kad ne 
maisto produktų srityje nėra nepriklausomos institucijos, ir kartu visoje Europos Sąjungos 
teritorijoje sudaryti vienodo rizikos vertinimo sąlygas.

Pakeitimas 296
Matteo Salvini



PE516.934v02-00 130/179 AM\1002709LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Komisija savo iniciatyva arba 
priežiūros institucijos prašymu pagal 
28 straipsnį gali pavesti atlikti rizikos 
vertinimą Europos Sąjungos etaloninei 
laboratorijai. Šis vertinimas privalomas 
visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu spręsti valstybių narių rizikos vertinimo skirtumų klausimus naudojantis Europos 
Sąjungos etaloninės laboratorijos paslaugomis suteikiama galimybė kompensuoti tai, kad ne 
maisto produktų srityje nėra nepriklausomos institucijos, ir kartu visoje Europos Sąjungos 
teritorijoje sudaryti vienodo rizikos vertinimo sąlygas.

Pakeitimas 297
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Jei valstybių narių rizikos vertinimo 
praktika skiriasi ir dėl to skirtingai 
vertinama būtinybė imtis priemonių 
panašių gaminių atžvilgiu, Komisija 
pateikia tinkamos rizikos vertinimo 
praktikos gaires. Komisijai padeda pagal 
Komisijos sprendimą 2004/210/EB įsteigti 
moksliniai komitetai ir ji atsižvelgia į 
visus esamus su konkrečia rizika 
susijusius mokslinius ir techninius 
įrodymus.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų nustatyti procedūrą, taikytiną tais atvejais, kai įvairių valstybių narių atliktų rizikos 
vertinimų rezultatai vieni nuo kitų skiriasi.

Pakeitimas 298
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. Rinkos priežiūros institucijos prašymu 
arba savo iniciatyva Komisija gali 
etaloninių laboratorijų užsakyti atlikti 
rizikos vertinimus pagal 28 straipsnį. Šie 
rizikos vertinimai privalomi visiems 
veiklos vykdytojams.

Or. de

Pakeitimas 299
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminio, kuris, išleistas į laisvą apyvartą 
turi atitikti Sąjungos derinamuosius teisės 
aktus, formali neatitiktis tiems teisės 
aktams, valstybių narių institucijoms yra 
pakankama priežastis manyti, kad jis gali 
kelti riziką bet kuriuo iš šių atvejų, kai:

Gaminio, kuris, išleistas į laisvą apyvartą 
turi atitikti Sąjungos derinamuosius teisės 
aktus, formali neatitiktis tiems teisės 
aktams, valstybių narių institucijoms yra 
pakankama priežastis sustabdyti gaminio 
išleidimą bet kuriuo iš šių atvejų, kai:

Or. en

Pagrindimas

Formali neatitiktis savaime nereiškia, kad atitinkamas gaminys kelia riziką. Vis dėlto tai 
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turėtų būti priežastis sustabdyti išleidimą ir reikėtų reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas pašalintų formalią neatitiktį; ją pašalinus gaminius rinkos priežiūros institucijos 
sprendimu galima išleisti, kaip numatyta 15 straipsnyje.

Pakeitimas 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminio, kuris, išleistas į laisvą apyvartą 
turi atitikti Sąjungos derinamuosius teisės 
aktus, formali neatitiktis tiems teisės 
aktams, valstybių narių institucijoms yra
pakankama priežastis manyti, kad jis gali 
kelti riziką bet kuriuo iš šių atvejų, kai:

Gaminio, kuris, išleistas į laisvą apyvartą 
turi atitikti Sąjungos derinamuosius teisės 
aktus, formali neatitiktis tiems teisės 
aktams, valstybių narių institucijoms gali 
būti pakankama priežastis manyti, kad jis 
gali kelti riziką bet kuriuo iš šių atvejų, kai:

Or. de

Pagrindimas

Tai yra rinkos priežiūros institucijų reikalas nuspręsti, ar gaminys kelia riziką.

Pakeitimas 301
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Gaminio, kuris, išleistas į laisvą apyvartą 
turi atitikti Sąjungos derinamuosius teisės 
aktus, formali neatitiktis tiems teisės 
aktams, valstybių narių institucijoms yra 
pakankama priežastis manyti, kad jis gali 
kelti riziką bet kuriuo iš šių atvejų, kai:

Gaminio, kuris, išleistas į laisvą apyvartą,
turi atitikti Sąjungos teisės aktus, formali 
neatitiktis tiems teisės aktams valstybių 
narių institucijoms yra pakankama 
priežastis manyti, kad jis gali kelti riziką 
bet kuriuo iš šių atvejų, kai:

Or. es

Pagrindimas

Pagal RVGS formalūs reikalavimai nesuderintiems gaminiams yra panašūs į reikalavimus 
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suderintiems gaminiams: importuotojas įpareigojamas pateikti savo identifikacinius 
duomenis, turėti techninius dokumentus, įrodyti gamintojo tapatybę ir pateikti tinkamus 
nurodymus bei įspėjimus. Jeigu kai kurie iš šių reikalavimų būtų nenustatyti, tai galėtų būti 
laikoma formalia neatitiktimi, kurią siūlome vertinti taip pat kaip ir suderintų gaminių 
reikalavimų atveju.

Pakeitimas 302
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ant gaminio ar jo pakuotės be leidimo 
pateikiamas prekės ženklas, kuris yra 
identiškas su jau užregistruotu šio 
gaminio prekės ženklu ar yra į jį panašus, 
todėl negalima užtikrinti jo autentiškumo 
ar jo kilmės;

Or. fr

Pakeitimas 303
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) neturint leidimo ant gaminio ar jį 
pateikiant naudojamas prekės ženklas, 
kuris yra identiškas registruotam šio 
gaminio prekės ženklui ar į jį panašus, ir 
dėl to negalima garantuoti jo tikrumo ar 
kilmės;

Or. en

Pakeitimas 304
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei gaminiai neskirti pateikti rinkai 
valstybėje narėje, kurioje jie išleidžiami į 
laisvą apyvartą, kalba, kuria pateikiama 
3 dalies a, b ir c punktuose nustatyta 
informacija, už kontrolę prie išorės sienų 
atsakingoms institucijoms neturi būti 
suteikiama pakankamai priežasčių 
manyti, kad gaminys gali kelti riziką.

Or. en

Pagrindimas

Smulkūs gaminiai (pvz., kosmetika) dažnai ženklinami iš naujo, juos išleidus į laisvą apyvartą 
prieš pateikiant rinkai. Kartais muitinės klaidingai sustabdo tokių gaminių išleidimą dėl to, 
kad jie nepaženklinti jų nacionalinėmis kalbomis. Šio nesusipratimo reikėtų vengti. Vis dėlto 
importuotojai ir platintojai vis tiek turi tikrinti, ar instrukcijos ir saugos informacija pateiktos 
valstybės narės, kurioje jie tiekia gaminius, kalba.

Pakeitimas 305
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Taisomosios rinkos priežiūros 
institucijų priemonės turi būti 
proporcingos neatitikties dydžiui.

Or. en

Pakeitimas 306
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Greitai gendančių gaminių atveju už 
išorės sienų kontrolę atsakingos institucijos 
siekia, kiek įmanoma, užtikrinti, kad visi 
reikalavimai, kuriuos jos gali nustatyti 
gaminių saugojimui arba transporto 
priemonių, kuriomis jie gabenami, 
stovėjimui, būtų suderinti su tų gaminių 
laikymo sąlygomis.

5. Greitai gendančių gaminių atveju už 
išorės sienų kontrolę atsakingos institucijos 
padeda, kiek įmanoma, užtikrinti, kad visi 
reikalavimai, kuriuos jos gali nustatyti 
gaminių saugojimui arba transporto 
priemonių, kuriomis jie gabenami, 
stovėjimui, būtų suderinti su tų gaminių 
laikymo sąlygomis.

Or. es

Pagrindimas

Muitinės teritorijoje ekonominės veiklos vykdytojai, naudodamiesi savo priemonėmis, gali 
tinkamai sandėliuoti ir saugoti greitai gendančias prekes joms skirtose vietose. Ties išorės 
sienomis veikiančios kontrolės institucijos gali padėti tai daryti, tačiau nesiekti to užtikrinti.

Pakeitimas 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu rinkos priežiūros institucijos 
padaro išvadą, kad gaminys, kurio 
išleidimas pagal 14 straipsnio 3 dalies antrą 
pastraipą buvo sustabdytas dėl formalios 
neatitikties, faktiškai rizikos nekelia, 
ekonominės veiklos vykdytojas iki gaminio 
išleidimo vis dėlto formalią neatitiktį 
pašalina.

2. Jeigu rinkos priežiūros institucijos 
padaro išvadą, kad gaminys, kurio 
išleidimas pagal 14 straipsnio 3 dalies antrą 
pastraipą buvo sustabdytas dėl formalios 
neatitikties, faktiškai rizikos nekelia, 
rinkos priežiūros institucija iki gaminio 
išleidimo, laikydamasi proporcingumo 
principo, turi imtis neatitikties 
baudžiamojo persekiojimo priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijos turi turėti galimybę bausti ir už nedidelius pažeidimus.
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Pakeitimas 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu gaminys atitinka bet kurių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
reikalavimus, kurie gaminiui taikomi jį 
išleidžiant ir yra susiję su galima 
nagrinėjamąja rizika, rinkos priežiūros 
institucijos, visapusiškai atsižvelgusios į 
tyrimų protokolus ar atitikties vertinimo 
įstaigos išduotus atitikties patvirtinimo 
sertifikatus, gali daryti prielaidą, kad 
gaminys nekelia rizikos. Tačiau tai 
neužkerta kelio šioms institucijoms 
nurodyti už išorės sienų kontrolę 
atsakingoms institucijoms neišleisti 
gaminio, jeigu esama įrodymų, kad, 
nepaisant minėtos atitikties, gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką.

3. Jeigu gaminys atitinka bet kurių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
reikalavimus, kurie gaminiui taikomi jį 
išleidžiant ir yra susiję su galima 
nagrinėjamąja rizika, rinkos priežiūros 
institucijos, visapusiškai atsižvelgusios į 
tyrimų protokolus ar atitikties vertinimo 
įstaigos išduotus atitikties patvirtinimo 
sertifikatus, gali daryti prielaidą, kad 
gaminys nekelia rizikos.

Or. en

Pagrindimas

Pasienio kontrolės įstaigos neturėtų turėti galimybės paneigti prielaidą, kad gaminys nekelia 
rizikos, pirmiausia dėl to, kad neaišku, kokiomis aplinkybėmis tai būtų įmanoma. Dėl tokios 
nuostatos galėtų atsirasti teisinis netikrumas ir ja galėtų būti piktnaudžiaujama.

Pakeitimas 309
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu gaminys atitinka bet kurių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
reikalavimus, kurie gaminiui taikomi jį 
išleidžiant ir yra susiję su galima 
nagrinėjamąja rizika, rinkos priežiūros 

3. Jeigu gaminys atitinka bet kurių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
reikalavimus, kurie gaminiui taikomi jį 
išleidžiant ir yra susiję su galima 
nagrinėjamąja rizika, rinkos priežiūros 
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institucijos, visapusiškai atsižvelgusios į 
tyrimų protokolus ar atitikties vertinimo 
įstaigos išduotus atitikties patvirtinimo 
sertifikatus, gali daryti prielaidą, kad 
gaminys nekelia rizikos. Tačiau tai 
neužkerta kelio šioms institucijoms 
nurodyti už išorės sienų kontrolę 
atsakingoms institucijoms neišleisti 
gaminio, jeigu esama įrodymų, kad, 
nepaisant minėtos atitikties, gaminys iš 
tikrųjų kelia riziką.

institucijos, atsižvelgusios į tyrimų 
protokolus ar atitikties vertinimo įstaigos 
išduotus atitikties patvirtinimo sertifikatus, 
gali daryti prielaidą, kad gaminys nekelia 
rizikos. Tačiau tai neužkerta kelio šioms 
institucijoms nurodyti už išorės sienų 
kontrolę atsakingoms institucijoms 
neišleisti gaminio, jeigu esama įrodymų, 
kad, nepaisant minėtos atitikties, gaminys 
iš tikrųjų kelia riziką.

Or. es

Pagrindimas

Žodis „visapusiškai“ reiškia „visiškai“ arba „absoliučiai“ ir šiomis aplinkybėmis dėl jo gali 
kilti painiava. Manome, kad būtų aiškiau, jei jis būtų išbrauktas, nes bet kokiu atveju 
atsižvelgiama į visus protokolus arba sertifikatus, o ne į jų dalis.

Pakeitimas 310
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos gali nustatyti 
mokesčius, kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp jų ir
vertinant riziką atliekamų tyrimų išlaidos.

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos reikalauja, kad 
subrangovai tiesiogiai priskaičiuotų 
išlaidas už paslaugas atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui, nebent 
rinkos priežiūros institucija mano, kad ši 
priemonė neproporcinga. Rinkos 
priežiūros institucijos gali nustatyti
mokesčius, kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos, įskaitant vertinant 
riziką atliktus tyrimus, ir atlikto darbo 
išlaidos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio pasiūlymo dėl reglamento 10 straipsnį rinkos priežiūros institucijos gali reikalauti, 
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kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas padengtų riziką keliančio gaminio 
sunaikinimo arba kitokio jo padarymo nenaudojamu sąnaudas. Nors sunaikinti gaminį 
kainuoja brangiai, laboratoriniai tyrimai, kaip pabrėžė Komisija daugiamečiame veiksmų 
plane, taip pat brangūs. Todėl su 10 straipsniu suderinama, kad tokių tyrimų sąnaudas 
padengtų nesaugų gaminį rinkai pateikiantis ekonominės veiklos vykdytojas.

Pakeitimas 311
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos gali nustatyti
mokesčius, kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp jų ir 
vertinant riziką atliekamų tyrimų išlaidos.

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos reikalauja, kad 
subrangovai tiesiogiai priskaičiuotų 
išlaidas už paslaugas atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui, nebent 
rinkos priežiūros institucija mano, kad ši 
priemonė neproporcinga. Rinkos 
priežiūros institucijos gali nustatyti
mokesčius, kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos, įskaitant vertinant 
riziką atliktus tyrimus, ir atlikto darbo 
išlaidos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio pasiūlymo dėl reglamento 10 straipsnį rinkos priežiūros institucijos gali reikalauti, 
kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas padengtų riziką keliančio gaminio 
sunaikinimo arba kitokio jo padarymo nenaudojamu sąnaudas. Nors sunaikinti gaminį 
kainuoja brangiai, laboratoriniai tyrimai, kaip pabrėžė Komisija daugiamečiame veiksmų 
plane, taip pat brangūs. Todėl su 10 straipsniu suderinama, kad tokių tyrimų sąnaudas 
padengtų nesaugų gaminį rinkai pateikiantis ekonominės veiklos vykdytojas.

Pakeitimas 312
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos gali nustatyti
mokesčius, kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp jų ir 
vertinant riziką atliekamų tyrimų išlaidos.

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos reikalavimų 
neatitinkančius ir laisvai apyvartai riziką 
keliančius gaminius deklaruojantiems 
ekonominės veiklos vykdytojams nustato 
mokesčius kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp jų ir 
vertinant riziką atliekamų tyrimų išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 313
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos gali nustatyti 
mokesčius, kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp jų ir 
vertinant riziką atliekamų tyrimų išlaidos.

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, jos gali nustatyti 
mokesčius, kuriais visiškai ar iš dalies 
padengiamos jų veiklos išlaidos, tarp jų ir 
vertinant riziką atliekamų tyrimų išlaidos.
Be to, subrangovai, kuriuos rinkos 
priežiūros institucija pasamdė sunaikinti 
arba ištirti gaminius, gali imti mokesčius, 
kuriais visiškai ar iš dalies padengiamos 
jų veiklos išlaidos. Mokesčius sumoka 
tiesiogiai gamintojas arba importuotojas, 
kurio gaminys tiriamas.

Or. de

Pakeitimas 314
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 17 straipsnis Išbraukta.
Asmeninėms reikmėms importuojamos 
prekės
1. Jeigu gaminys į Sąjungą įvežamas kaip 
fizinio asmens gabenamas ir fiziškai 
turimas daiktas ir jį galima pagrįstai 
laikyti to asmens asmeniniam naudojimui 
skirtu daiktu, jo išleidimas pagal 
14 straipsnio 3 dalį nesustabdomas, 
išskyrus atvejus, kai gaminio naudojimas 
gali kelti pavojų asmenų ir gyvūnų 
sveikatai ir gyvybei arba augalams.
2. Gaminys laikomas skirtu į Sąjungą jį 
įvežančio fizinio asmens naudojimui, 
jeigu jis įvežamas nereguliariai, yra 
skirtas naudoti tik tam asmeniui ar jo 
šeimos nariams ir dėl jo pobūdžio ar 
kiekio negalima laikyti, kad jis yra skirtas 
komerciniams tikslams.

Or. en

Pakeitimas 315
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per 60 dienų po Komisijos pranešimo 
valstybėms narėms pagal 20 straipsnio 4 
dalį apie bet kokį pirmos pranešančiosios 
valstybės narės atsisakymą išleisti gaminį į 
laisvą apyvartą, valstybė narė gali pareikšti 
prieštaraujanti tam atsisakymui, jei jis 
susijęs su gaminiu, kuriam taikomi
Sąjungos derinamieji teisės aktai. Valstybė 
narė prieštaravimą motyvuoja, nurodo, kuo 
skiriasi jos gaminio keliamos rizikos 
vertinimas, ir pamini visas su tuo gaminiu 
susijusias specialias aplinkybes ir bet kokią 

1. Per penkiolika dienų po Komisijos 
pranešimo valstybėms narėms pagal 20 
straipsnio 4 dalį apie bet kokį pirmos 
pranešančiosios valstybės narės atsisakymą 
išleisti gaminį į laisvą apyvartą, valstybė 
narė gali pareikšti prieštaraujanti tam 
atsisakymui, jei jis susijęs su gaminiu, 
kuriam taikomi Sąjungos derinamieji teisės 
aktai. Valstybė narė prieštaravimą 
motyvuoja, nurodo, kuo skiriasi jos 
gaminio keliamos rizikos vertinimas, ir 
pamini visas su tuo gaminiu susijusias 
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papildomą informaciją. specialias aplinkybes ir bet kokią 
papildomą informaciją.

Or. es

Pagrindimas

60 dienų terminas, per kurį pareiškiami prieštaravimai priimtai priemonei, pernelyg ilgas ir 
daro žalą ekonominės veiklos vykdytojams. Per šį laiką, kuris pridedamas prie termino, 
Komisijos taikomo siekiant išspręsti problemą, priežiūros institucijos kaip atsargumo 
priemonę jau turėtų priimti priemones riboti prekybą gaminiu arba uždrausti prekės importą 
ir grąžinti ją į kilmės vietą. Informacijos, kurią kartu su pranešimu pateikia pranešančioji 
valstybė narė (tyrimų ataskaitos, priemonės pagrindimo ir rizikos vertinimo), užtenka tam, 
kad per trumpą laiką būtų nustatyta, ar priemonė tinkama, ar ne; nereikia laukti 60 dienų.

Pakeitimas 316
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė pareiškia 
prieštaravimą pagal 1 dalį arba jeigu 
Komisija mano, kad atsisakymas gali 
prieštarauti Sąjungos teisės aktams, 
Komisija nedelsdama pradeda 
konsultacijas su atitinkamu (-ais) 
ekonominės veiklos vykdytoju (-ais) ir 
įvertina atsisakymą atsižvelgdama į visus 
turimus mokslinius ar techninius įrodymus.

3. Jeigu valstybė narė pareiškia 
prieštaravimą pagal 1 dalį arba jeigu 
Komisija mano, kad nacionalinės 
priemonės gali prieštarauti Sąjungos teisės 
aktams, Komisija nedelsdama pradeda 
konsultacijas su pranešančiąja valstybe 
nare bei atitinkamu (-ais) ekonominės 
veiklos vykdytoju (-ais) ir per ne ilgesnį 
negu 60 dienų terminą įvertina 
nacionalines priemones atsižvelgdama į 
visus turimus mokslinius ar techninius 
įrodymus.

Or. es

Pagrindimas

Kad nebūtų daroma žala ekonominės veiklos vykdytojams, siūlome nustatyti du terminus: 
įvesti trumpą penkiolikos dienų terminą prieštaravimams pareikšti ir išlaikyti 60 dienų 
terminą, kad Komisija išspręstų problemą. Manome, kad labai svarbu konsultuotis su 
pranešimą pateikusia valstybe nare, nes ji turi visus įrodymus, kuriais remiantis priimta 
priemonė.
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Pakeitimas 317
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu Komisija arba valstybė narė per 
15 dienų pareiškia prieštaravimą pagal 1 
dalį, Komisija per RAPEX kontaktinius 
centrus apie tai praneša visoms 
valstybėms narėms.

Or. es

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijoms labai svarbu žinoti, ar buvo aptarta dėl, kaip spėjama, 
nesaugaus gaminio priimta priemonė, apie kurią pranešta per RAPEX.

Pakeitimas 318
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
riziką keliančius gaminius.

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
didelę riziką vartotojų sveikatai ir saugai
keliančius gaminius.

Or. en

Pakeitimas 319
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
riziką keliančius gaminius.

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
didelę riziką keliančius gaminius.

Or. en

Pakeitimas 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
riziką keliančius gaminius.

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
didelę riziką keliančius gaminius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti RAPEX veiksmingumą, į jos taikymo sritį reikėtų įtraukti tik didelę riziką 
keliančius gaminius, o kitiems gaminiams reikėtų taikyti ICSMS. Valstybėms narėms būtų 
lengviau veiksmingai atsižvelgti į pranešimus, nes būtų skiriami pavojingi gaminiai ir 
gaminiai, kurie paprasčiausiai neatitinka reikalavimų arba kelia nedidelę riziką ir todėl dėl jų 
nereikia imtis skubių veiksmų vartotojų saugai užtikrinti. Dabartine nuostata RAPEX būtų per 
daug apkraunama ir iškiltų pavojus jos veiksmingumui.

Pakeitimas 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
riziką keliančius gaminius.

1. Komisija prižiūri skubaus keitimosi 
informacija sistemą (RAPEX). Valstybės 
narės RAPEX sistemą naudoja pagal šį 
reglamentą keisdamosi informacija apie 
reikšmingą riziką keliančius gaminius.

Or. de

Pagrindimas

RAPEX sistemą reikėtų naudoti tik tuo atveju, jei atitinkamas gaminys kelia rimtą riziką. 
Visais kitais atvejais ir toliau reikėtų naudoti ICSMS, siekiant sustabdyti pernelyg didelį 
duomenų srautą. Be to, per RAPEX plūstant daugybei pranešimų gali susidaryti klaidingas 
įspūdis, kad Europoje gaminama pernelyg daug gaminių su defektais. Tai gali pakenkti 
Europos įmonių įvaizdžiui.

Pakeitimas 322
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dalyvauti RAPEX sistemoje gali 
paraišką pateikusios šalys, trečiosios šalys 
arba tarptautinės organizacijos pagal 
Sąjungos ir tų šalių ar organizacijų 
susitarimus. Kiekvienas toks susitarimas 
grindžiamas abipusiškumo principu ir į jį 
turi būti įtrauktos konfidencialumo 
nuostatos, atitinkančios Sąjungoje 
taikomas nuostatas.

4. Dalyvauti RAPEX sistemoje gali 
paraišką pateikusios šalys, trečiosios šalys 
arba tarptautinės organizacijos pagal 
Sąjungos ir tų šalių ar organizacijų 
susitarimus. Kiekvienas toks susitarimas 
grindžiamas abipusiškumo principu ir į jį 
turi būti įtrauktos konfidencialumo ir 
asmens duomenų apsaugos nuostatos, 
atitinkančios Sąjungoje taikomas nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 323
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dalyvauti RAPEX sistemoje gali 
paraišką pateikusios šalys, trečiosios šalys 
arba tarptautinės organizacijos pagal 
Sąjungos ir tų šalių ar organizacijų 
susitarimus. Kiekvienas toks susitarimas 
grindžiamas abipusiškumo principu ir į jį 
turi būti įtrauktos konfidencialumo 
nuostatos, atitinkančios Sąjungoje 
taikomas nuostatas.

4. Dalyvauti RAPEX sistemoje gali 
paraišką pateikusios šalys, trečiosios šalys 
arba tarptautinės organizacijos pagal 
Sąjungos ir tų šalių ar organizacijų 
susitarimus. Kiekvienas toks susitarimas 
grindžiamas abipusiškumo principu ir į jį 
turi būti įtrauktos konfidencialumo 
nuostatos, atitinkančios Sąjungoje 
taikomas nuostatas, taip pat specialios 
asmens duomenų apsaugos nuostatos, 
kaip reikalaujama Direktyvos 95/46/EB 
25 straipsnyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 9 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina laikytis ne tik bendrųjų konfidencialumo, bet ir konkrečių asmens duomenų apsaugos 
nuostatų.

Pakeitimas 324
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija skelbia didelę riziką 
keliančių gaminių, apie kuriuos pranešė 
nacionalinės institucijos, savaitinę 
apžvalgą. Joje nurodomos nacionalinių 
institucijų ir savanoriškai ekonominės 
veiklos vykdytojų taikytos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 325
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie riziką keliančius gaminius 
per RAPEX sistemą

Pranešimas apie didelę riziką keliančius 
gaminius per RAPEX sistemą

Or. en

Pakeitimas 326
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie riziką keliančius gaminius 
per RAPEX sistemą

Pranešimas apie didelę riziką keliančius 
gaminius per RAPEX sistemą

Or. en

Pakeitimas 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pranešimas apie riziką keliančius gaminius 
per RAPEX sistemą

Pranešimas apie didelę riziką keliančius 
gaminius per RAPEX sistemą

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti RAPEX veiksmingumą, į jos taikymo sritį reikėtų įtraukti tik didelę riziką 
keliančius gaminius, o kitiems gaminiams reikėtų taikyti ICSMS. Valstybėms narėms būtų 
lengviau veiksmingai atsižvelgti į pranešimus, nes būtų skiriami pavojingi gaminiai ir 
gaminiai, kurie paprasčiausiai neatitinka reikalavimų arba kelia nedidelę riziką ir todėl dėl jų 
nereikia imtis skubių veiksmų vartotojų saugai užtikrinti. Dabartine nuostata RAPEX būtų per 
daug apkraunama ir iškiltų pavojus jos veiksmingumui.
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Pakeitimas 328
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visus taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai
pagal 9 straipsnio 3 dalį;

a) visus taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai;

Or. en

Pakeitimas 329
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visus taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai 
pagal 9 straipsnio 3 dalį;

a) visus taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai 
pagal 9 straipsnio 4 dalies c ir d punktus;

Or. en

Pagrindimas

Apribojamas RAPEX taikymas: ji taikoma tik pranešimams apie didelę riziką keliančius 
gaminius.

Pakeitimas 330
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) priemones, kurių imamasi, kai 
nepašalinamos didelę riziką galinčios kelti 
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formalios neatitiktys (9 straipsnio 2 dalis);

Or. es

Pagrindimas

RAPEX sistemos tikslas – vykdyti rizikos prevenciją, todėl į šią sistemą įtraukiamos 
priemonės, kurių imamasi dėl riziką galinčių kelti gaminių. Manome, kad šioje srityje, 
susijusioje su ryšių palaikymu teikiant pranešimus, trūksta ekonominės veiklos vykdytojų 
pranešimų apie pavojingus gaminius, kurie jau yra rinkoje. Galiojančioje Bendrosios gaminių 
saugos direktyvoje (BGSD) įpareigojama per RAPEX sistemą tokius pranešimus teikti, todėl 
nesuprantama, kodėl jie neįtraukti. Taigi tokie pranešimai būtų skelbiami internete, su jais
galėtų susipažinti vartotojai ir bet koks suinteresuotasis asmuo. Taip pat būtina pranešti apie 
bet kokias priemones, kurių imamasi dėl formalių neatitikčių, galinčių kelti didelę riziką 
(nepateikiamos saugos rekomendacijos, pavojingumo piktogramos, naudojimo instrukcijos ir 
pan.), kai ekonominės veiklos vykdytojas nepašalino neatitikties.

Pakeitimas 331
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) priemones, apie kurias ekonominės 
veiklos vykdytojai pranešė rinkos 
priežiūros institucijoms pagal Reglamento 
dėl vartojimo gaminių saugos (RVGS) 8 
straipsnio 9 dalį, 10 straipsnio 7 dalį ir 11 
straipsnio 5 dalį;

Or. es

Pakeitimas 332
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo pateiktus argumentus.
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Or. en

Pakeitimas 333
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma, jeigu RAPEX 
kontaktinis centras turi priežasčių manyti, 
kad gaminio keliama rizika nedaro 
poveikio už jo valstybės narės teritorijos 
ribų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 334
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma, jeigu RAPEX 
kontaktinis centras turi priežasčių manyti, 
kad gaminio keliama rizika nedaro 
poveikio už jo valstybės narės teritorijos 
ribų.

Pirma pastraipa netaikoma, jeigu RAPEX 
kontaktinis centras turi priežasčių manyti, 
kad gaminio keliama didelė rizika nedaro 
poveikio už jo valstybės narės teritorijos 
ribų.

Or. en

Pakeitimas 335
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rizikos pobūdis ir lygis, įskaitant rizikos 
vertinimo rezultatų santrauką;

a) gaminiui identifikuoti būtini duomenys;

Or. es

Pagrindimas

a) būtina priimti gaminiui taikomas taisykles, susijusias su saugos, taip pat rizikos vertinimu.

Pakeitimas 336
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokios neatitikties Sąjungos 
derinamiesiems teisės aktams pobūdis;

b) rizikos pobūdis ir lygis, įskaitant saugos 
ir rizikos vertinimo rezultatų santrauką;

Or. es

Pagrindimas

b) neaišku, kad reikia nurodyti nesuderintų gaminių neatitiktį, apie kurią taip pat turi būti 
pranešama per RAPEX sistemą. Todėl siūlome bendrai nurodyti Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas 337
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminiui identifikuoti būtini duomenys; c) gaminiui identifikuoti ir atsekti būtini 
duomenys;

Or. de
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Pakeitimas 338
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminiui identifikuoti būtini duomenys; c) bet kokios neatitikties Sąjungos teisės 
aktams pobūdis;

Or. es

Pakeitimas 339
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaminio kilmė ir tiekimo grandinė; d) taisomojo veiksmo ar kitokios 
priemonės pobūdis ir tai, ar jų imtasi 
savanoriškai, ar jie buvo reikalaujami;

Or. es

Pakeitimas 340
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) priemonės ar taisomojo veiksmo 
pobūdis ir tai, ar jų imtasi savanoriškai, 
jie buvo patvirtinti ar reikalaujami;

f) gaminio kilmė ir tiekimo grandinė;

Or. es

Pagrindimas

f) priemonės, kurių imamasi dėl riziką keliančio gaminio, gali būti privalomos arba vykdomos 
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savanoriškai, tačiau abiem atvejais jos paprastai būna patvirtintos ir reikalaujamos, todėl to 
nurodyti nebūtina. Atrodo, kad reikia nustatyti duomenų, kurie bus pateikiami formoje, sąrašo 
loginę seką, todėl siūlome pakeitimus. Taigi išdėstant duomenis, kurie turi būti pateikti, 
pirmiausia reikėtų nurodyti identifikacinius gaminio duomenis, paskui su rizika susijusius 
duomenis, po to neatitiktį teisės aktams ir duomenis, kokių priemonių imtasi, taip pat datą, 
kada jų imtasi, ir kt.

Pakeitimas 341
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) interneto svetainė ir kiti vartotojams 
skirti kontaktiniai duomenys;

Or. en

Pakeitimas 342
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) ar žinoma, kad gaminys klastojamas;

Or. en

Pakeitimas 343
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar žinoma, kad gaminys klastojamas.
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Or. en

Pakeitimas 344
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pranešimas yra susijęs su 
gaminiu, kuris, kaip nustatyta, neatitinka 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų, teikiant 
informaciją taip pat nurodoma, ar 
neatitiktį lėmė vienas iš šių veiksnių:

Išbraukta.

a) gaminio neatitiktis taikomų teisės aktų 
reikalavimams;
b) tuose teisės aktuose nurodytų darniųjų 
standartų, leidžiančių daryti atitikties 
tiems reikalavimams prielaidą, trūkumai.
Jeigu 1 dalyje nurodyta priemonė ar 
taisomasis veiksmas yra susiję su 
gaminiu, kurio atitiktį yra įvertinusi 
paskelbtoji įstaiga, rinkos priežiūros 
institucijos užtikrina, kad susijusiai 
paskelbtajai įstaigai būtų pranešta apie 
taisomuosius veiksmus ar priemones, 
kurių imtasi.

Or. en

Pakeitimas 345
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavusi pranešimą, Komisija jį perduoda 
kitoms valstybėms narėms. Jeigu 
pranešimas neatitinka 1, 2 ir 3 dalyse 
nustatytų reikalavimų, Komisija gali jį 

4. Gavusi pranešimą, Komisija jį 
nedelsdama perduoda ekonominės veiklos 
vykdytojams ir kitoms valstybėms narėms. 
Jeigu pranešimas neatitinka 1, 2 ir 3 dalyse 
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sustabdyti. nustatytų reikalavimų, Komisija gali jį 
sustabdyti.

Or. en

Pakeitimas 346
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavusi pranešimą, Komisija jį perduoda 
kitoms valstybėms narėms. Jeigu 
pranešimas neatitinka 1, 2 ir 3 dalyse 
nustatytų reikalavimų, Komisija gali jį 
sustabdyti.

4. Gavusi pranešimą, Komisija jį perduoda 
kitoms valstybėms narėms. Jeigu 
pranešimas neatitinka 1, 2 ir 3 dalyse 
nustatytų administracinių reikalavimų, 
Komisija gali jį sustabdyti.

Or. en

Pakeitimas 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavusi pranešimą, Komisija jį perduoda 
kitoms valstybėms narėms. Jeigu 
pranešimas neatitinka 1, 2 ir 3 dalyse 
nustatytų reikalavimų, Komisija gali jį 
sustabdyti.

4. Gavusi pranešimą, Komisija jį perduoda 
susijusiems ekonominės veiklos 
vykdytojams ir kitoms valstybėms narėms. 
Jeigu pranešimas neatitinka 1, 2 ir 3 dalyse 
nustatytų reikalavimų, Komisija gali jį 
sustabdyti.

Or. de

Pagrindimas

Susiję ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti tuo pat metu informuojami bent jau RAPEX 
pranešimu, kad ir patys galėtų imtis tinkamų priemonių.
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Pakeitimas 348
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nedelsdamos
informuoja Komisiją apie veiksmus ar 
priemones, kurių ėmėsi gavusios 
pranešimą, ir pateikia bet kokią papildomą 
informaciją, įskaitant informaciją apie visų 
atliktų tyrimų ar analizės rezultatus ar 
galimus nuomonių skirtumus. Šią 
informaciją Komisija nedelsdama 
persiunčia kitoms valstybėms narėms.

5. Valstybės narės kuo greičiau informuoja 
Komisiją apie veiksmus ar priemones, 
kurių ėmėsi gavusios pranešimą, ir pateikia 
bet kokią papildomą informaciją, įskaitant 
informaciją apie visų atliktų tyrimų ar 
analizės rezultatus ar galimus nuomonių 
skirtumus. Šią informaciją Komisija 
nedelsdama persiunčia kitoms valstybėms 
narėms.

Or. es

Pagrindimas

Gavusios pranešimą rinkos priežiūros institucijos turi patikrinti, ar šis gaminys yra jų rinkoje, 
ir kreiptis į ekonominės veiklos vykdytoją, jeigu jis žinomas. Jeigu tuo metu ekonominės 
veiklos vykdytojas nesutinka išimti gaminį iš rinkos, reikia suteikti tam tikrą laiką jam 
išklausyti, todėl labai sunku „nedelsiant“ informuoti Komisiją ir dar sunkiau pateikti jai 
tyrimų rezultatus ir kt. Reikėtų stengtis neiškreipti žodžio „nedelsiant“, kuris šiame 
reglamente labai svarbus, tinkamo taikymo. Be to, siekiant gauti rinkos priežiūros institucijų 
atsakymą reikia atsižvelgti į 11 ir 18 straipsniuose nustatytus terminus, per kuriuos valstybės 
narės ir Komisija reaguoja į priemones, apie kurias pranešta, arba į terminą (ne trumpesnį 
negu 10 dienų), kuris pagal 10 straipsnio 3 dalį turi būti suteiktas ekonominės veiklos 
vykdytojams, kad šie būtų išklausyti, suteikus jiems kitą (tinkamos trukmės) terminą pagal 9 
straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 349
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Su gaminiu, apie kurį į RAPEX 
sistemą pateiktas pranešimas, susijusią 
informaciją turi būti galima atnaujinti.
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Or. en

Pakeitimas 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Kai tinkama, informacija apie gaminį, 
apie kurį pranešta per RAPEX sistemą, 
turi būti atnaujinama.

Or. de

Pagrindimas

Atnaujinti informaciją apie gaminį, apie kurį pranešta, RAPEX sistemoje turėtų būti galima, 
pavyzdžiui, tuo atveju, kai ši informacija nustoja galioti.

Pakeitimas 351
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija prižiūri rinkos priežiūros 
informacinę ryšių sistemą (ICSMS), 
kurioje kaupia ir struktūriškai saugo su 
rinkos priežiūros klausimais susijusią 
informaciją, visų pirma informaciją apie:

Komisija prižiūri rinkos priežiūros 
informacinę ryšių sistemą (ICSMS), 
kurioje kaupia ir struktūriškai saugo su 
rinkos priežiūros klausimais susijusią 
informaciją. Valstybės narės renka ir į 
ICSMS įveda pirmiausia šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 352
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia sąsajos sprendimą, 
kuriuo ICSMS būtų galima prijungti prie 
RAPEX, kad prireikus būtų galima 
pasikeisti šių sistemų duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 353
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) bet kokią neatitiktį Sąjungos 
derinamiesiems teisės aktams, išskyrus 
pagal 20 straipsnį per RAPEX sistemą 
praneštas priemones ar taisomuosius 
veiksmus;

e) bet kokią neatitiktį Sąjungos teisės 
aktams, išskyrus pagal 20 straipsnį per 
RAPEX sistemą praneštas priemones ar 
taisomuosius veiksmus;

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų stebėti, kaip tikrinami visi suderinti ir nesuderinti gaminiai.

Pakeitimas 354
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) valstybių narių prieštaravimus pagal 11 
straipsnio 1 dalį ar 18 straipsnio 1 dalį ir 
susijusius tolesnius veiksmus.

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Užduotys neturi dubliuotis. Prieštaravimai pateikiami remiantis RAPEX pranešimu, jeigu 
buvo imtasi priemonių, ir informacija apie pranešimą taip pat keičiamasi pagal šią sistemą. 
Nemanome, kad reikia dar kartą įtraukti informaciją į rinkos priežiūros informacinę ryšių 
sistemą (ICSMS).

Pakeitimas 355
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ICSMS registruojamos pagal 20 straipsnį 
per RAPEX sistemą pateiktų pranešimų 
apie priemones ar taisomuosius veiksmus 
nuorodos.

ICSMS registruojamos pagal 20 straipsnį 
per RAPEX sistemą pateiktų pranešimų 
apie priemones ar taisomuosius veiksmus 
nuorodos. Komisija parengs ICSMS ir 
RAPEX sąsają, kuria informacija apie 
didelę riziką bus automatiškai 
perduodama į RAPEX sistemą.

Or. en

Pakeitimas 356
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkos priežiūros institucijos pripažįsta
kitų valstybių narių atitinkamų institucijų 
ar jų pavedimu parengtus ir ICSMS 
pateiktus tyrimų protokolus ir jais 
naudojasi.

3. Rinkos priežiūros institucijos kuo labiau 
atsižvelgia į kitų valstybių narių atitinkamų 
institucijų ar jų pavedimu parengtus ir 
ICSMS pateiktus tyrimų protokolus ir jais 
naudojasi.

Or. es

Pagrindimas

Tai pernelyg griežtas įpareigojimas. Turėti gaminio protokolus naudinga, kad būtų galima 
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jais naudotis bendraujant su ekonominės veiklos vykdytoju. Vis dėlto, jeigu ekonominės 
veiklos vykdytojas šių protokolų nepripažįsta, rinkos priežiūros institucijos turi vėl pradėti 
rinkti rinkos įrodymus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad kitos rinkos gaminiai gali 
priklausyti skirtingai partijai arba serijai ir tiksliai nesutapti. Be to, 9 straipsnio 1 dalies 
paskutinėje pastraipoje apskritai jau nurodoma, kad atsižvelgiama į kitų rinkos priežiūros 
institucijų tyrimų protokolus, konkrečiai neminint į ICSMS įtraukiamų protokolų.

Pakeitimas 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Europos duomenų apie sužalojimus bazė

1. Europos Komisija sukuria ir 
koordinuoja Europos duomenų apie 
sužalojimus bazę (IDB), apimančią visų 
tipų sužalojimus, konkrečiai susijusius su 
gaminiais, naudojamais namie ir 
laisvalaikiu, transportavimui ir darbui.
2. Valstybių narių įsteigtos atitinkamos 
rinkos priežiūros institucijos padeda 
sukurti šią duomenų bazę ir į duomenų 
bazę teikia išsamius ir Europos bei 
nacionalinius duomenų apsaugos teisės 
aktus atitinkančius duomenis apie 
sužalojimus.
3. Komisija padeda koordinuoti duomenų 
rinkimą iš valstybių narių ir duomenų 
bazės naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 358
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės su trečiųjų šalių 
reguliavimo institucijomis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su 
kuriomis Komisija ir tam tikra valstybė 
narė ar valstybių narių grupė yra 
sudariusios abipusiškumu pagrįstus 
dvišalius ar daugiašalius konfidencialumo 
susitarimus, gali keistis konfidencialia 
informacija, įskaitant informaciją, kuria 
keičiamasi per RAPEX sistemą.

Komisija ir valstybės narės su trečiųjų šalių 
reguliavimo institucijomis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su 
kuriomis Komisija ir tam tikra valstybė 
narė ar valstybių narių grupė yra 
sudariusios abipusiškumu pagrįstus 
dvišalius ar daugiašalius konfidencialumo 
susitarimus, gali keistis konfidencialia 
informacija, įskaitant informaciją, kuria 
keičiamasi per RAPEX sistemą. Jei 
keitimasis duomenimis susijęs su asmens 
duomenimis, turi būti taikoma Direktyva 
95/46/EB.

Or. de

Pakeitimas 359
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės su trečiųjų šalių 
reguliavimo institucijomis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su 
kuriomis Komisija ir tam tikra valstybė 
narė ar valstybių narių grupė yra 
sudariusios abipusiškumu pagrįstus 
dvišalius ar daugiašalius konfidencialumo 
susitarimus, gali keistis konfidencialia 
informacija, įskaitant informaciją, kuria 
keičiamasi per RAPEX sistemą.

Komisija ir valstybės narės su trečiųjų šalių 
reguliavimo institucijomis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su 
kuriomis Komisija ir tam tikra valstybė 
narė ar valstybių narių grupė yra 
sudariusios abipusiškumu pagrįstus 
dvišalius ar daugiašalius konfidencialumo 
susitarimus, gali keistis konfidencialia 
informacija, įskaitant informaciją, kuria 
keičiamasi per RAPEX sistemą. Į 
kiekvieną tokį susitarimą įtraukiamos 
konfidencialumo nuostatos, atitinkančios 
Sąjungoje taikomas nuostatas, taip pat 
specialios asmens duomenų apsaugos 
nuostatos, kaip reikalaujama 
Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
9 straipsnyje.
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Or. en

Pakeitimas 360
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės su trečiųjų 
šalių reguliavimo institucijomis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su 
kuriomis Komisija ir tam tikra valstybė 
narė ar valstybių narių grupė yra 
sudariusios abipusiškumu pagrįstus 
dvišalius ar daugiašalius konfidencialumo 
susitarimus, gali keistis konfidencialia 
informacija, įskaitant informaciją, kuria 
keičiamasi per RAPEX sistemą.

Kartu su valstybėmis narėmis Komisija su 
trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su 
kuriomis Komisija ir valstybės narės yra 
sudariusios abipusiškumu pagrįstus 
dvišalius ar daugiašalius konfidencialumo 
susitarimus, gali keistis konfidencialia 
informacija, įskaitant informaciją, kuria 
keičiamasi per RAPEX sistemą.

Or. es

Pagrindimas

RAPEX sistemos informacija, taip pat ir konfidenciali, yra visų valstybių narių informacija, 
todėl visos jos turi dalyvauti šiuose susitarimuose. Būtų išvengta atvejo, kai viena valstybė 
narė nenori sudaryti susitarimų su tam tikra trečiąja šalimi, o tokį susitarimą sudariusi kita 
valstybė narė taip suteikia trečiajai šaliai visą informaciją, kurios nesuteikė pirmoji valstybė 
narė. Bet koks keitimasis informacija turi vykti per Komisiją.

Pakeitimas 361
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūros institucijos, gavusios 
kitos valstybės narės rinkos priežiūros 
institucijos tinkamai pagrįstą prašymą, 
teikia visą susijusią informaciją ar 
dokumentus ir atlieka patikrinimus, 
patikras ar tyrimus ir apie juos bei apie 

2. Rinkos priežiūros institucijos, gavusios 
kitos valstybės narės rinkos priežiūros 
institucijos tinkamai pagrįstą prašymą, 
prašančiajai institucijai teikia atitinkamą 
pagalbą.
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susijusius tolesnius veiksmus praneša 
prašančiajai institucijai.

Or. en

Pakeitimas 362
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkos priežiūros institucijos, gavusios 
kitos valstybės narės rinkos priežiūros 
institucijos tinkamai pagrįstą prašymą, 
teikia visą susijusią informaciją ar 
dokumentus ir atlieka patikrinimus, 
patikras ar tyrimus ir apie juos bei apie
susijusius tolesnius veiksmus praneša 
prašančiajai institucijai.

2. Rinkos priežiūros institucijos, gavusios 
kitos valstybės narės rinkos priežiūros 
institucijos, išnaudojusios visas kitas 
priemones, tinkamai pagrįstą prašymą, 
atlieka tyrimus, kuriuos laiko būtinais, ir 
apie susijusius tolesnius veiksmus praneša 
prašančiajai institucijai.

Or. es

Pagrindimas

Pernelyg išplėsta. Apskritai savitarpio pagalba teikiama per RAPEX sistemą. Vis dėlto tam 
tikrais atvejais ši pagalba gali būti būtina, todėl siūlome, kad prieš ją teikiant būtų išnaudotos 
kitos priemonės.

Pakeitimas 363
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos gali 
bendradarbiauti su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis, kad 
keistųsi informacija, teiktų techninę 
pagalbą, skatintų naudotis Sąjungos 
informacijos mainų sistemomis, įskaitant

1. Rinkos priežiūros institucijos gali 
bendradarbiauti su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis, kad 
keistųsi informacija, teiktų techninę 
pagalbą, skatintų naudotis Sąjungos 
informacijos mainų sistemomis, išskyrus
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RAPEX sistemą pagal 19 straipsnio 4 dalį, 
lengvintų prieigą prie jų, taip pat skatintų 
su atitikties vertinimu ir rinkos priežiūra 
susijusią veiklą.

RAPEX sistemą pagal 19 straipsnio 4 dalį, 
lengvintų prieigą prie jų, taip pat skatintų 
su atitikties vertinimu ir rinkos priežiūra 
susijusią veiklą.

Or. es

Pagrindimas

Nors remiamasi tokiais pat kriterijais kaip ir tie, į kuriuos atsižvelgia Komisija, siekdama 
sudaryti sąlygas trečiajai šaliai naudotis RAPEX sistema, šiuos kriterijus įvairios valstybės 
gali aiškinti skirtingai. Kadangi ši sritis susijusi su didele atsakomybe, apimančia ir 
konfidencialius visų šalių duomenis, siūlome šiuos veiksmus leisti vykdyti per Komisiją (22 
straipsnis), taigi neįtraukti RAPEX sistemos. Atitinkamai abu straipsniai galėtų būti išdėstyti 
nauja redakcija, laikantis RAPEX konfidencialios informacijos, gaunamos iš visų valstybių 
narių, reikalavimų.

Pakeitimas 364
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei keičiantis informacija keičiamasi 
ir asmens duomenimis, turi būti taikoma 
Direktyva 95/46/EB.

Or. de

Pakeitimas 365
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ERPF gali kviesti ekspertus ir kitas 
trečiąsias šalis, kad šie dalyvautų 
susitikimuose ar raštu pateiktų pastabas.

5. ERPF gali kviesti ekspertus ir kitas 
trečiąsias šalis, kad šie dalyvautų 
susitikimuose ar raštu pateiktų pastabas. 
Dėl metinės rinkos priežiūros programos 
gali būti konsultuojamasi su 
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organizacijomis, kurios Sąjungos 
lygmeniu atstovauja pramonės, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, vartotojų, laboratorijų 
ir atitikties vertinimo įstaigų interesams.

Or. en

Pakeitimas 366
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) organizuoja bendrus rinkos priežiūros ir 
tyrimų projektus;

c) padeda organizuoti bendrus rinkos 
priežiūros ir tyrimų projektus;

Or. es

Pagrindimas

Forumo tikslas – padėti organizuoti rinkos priežiūrą ir rengti mokymų programas, taip pat 
informacines kampanijas.

Pakeitimas 367
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) organizuoja mokymų programas ir 
nacionalinių pareigūnų mainus;

e) padeda organizuoti mokymų programas 
ir nacionalinių pareigūnų mainus;

Or. es

Pagrindimas

Forumo tikslas – padėti organizuoti rinkos priežiūrą ir rengti mokymų programas, taip pat 
informacines kampanijas.



AM\1002709LT.doc 165/179 PE516.934v02-00

LT

Pakeitimas 368
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) organizuoja informacines kampanijas ir 
bendras vizitų programas;

g) organizuoti informacines kampanijas ir 
bendras vizitų programas, įskaitant 
kontrolę prie sienų;

Or. en

Pakeitimas 369
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) organizuoja informacines kampanijas ir 
bendras vizitų programas;

g) padeda organizuoti informacines 
kampanijas ir bendras vizitų programas;

Or. es

Pagrindimas

Forumo tikslas – padėti organizuoti rinkos priežiūrą ir rengti mokymų programas, taip pat 
informacines kampanijas.

Pakeitimas 370
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tinkamai atsižvelgiant į verslo, visų 
pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų interesus, padeda 
rengti gaires, kuriomis siekiama užtikrinti 

j) tinkamai atsižvelgiant į vartotojų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų interesus, padeda 
rengti gaires, kuriomis siekiama užtikrinti 
veiksmingą ir vienodą šio reglamento 
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veiksmingą ir vienodą šio reglamento 
įgyvendinimą;

įgyvendinimą;

Or. de

Pakeitimas 371
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tinkamai atsižvelgiant į verslo, visų 
pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų interesus, padeda 
rengti gaires, kuriomis siekiama užtikrinti 
veiksmingą ir vienodą šio reglamento 
įgyvendinimą;

j) tinkamai atsižvelgiant į verslo, visų 
pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų interesus ir 
vartotojų apsaugą, padeda rengti gaires, 
kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą ir 
vienodą šio reglamento įgyvendinimą;

Or. es

Pagrindimas

Įmonių interesai neturi daryti įtakos veiksmingam ir vienodam šio reglamento taikymui, o 
jeigu taip yra, turi būti užtikrinta pusiausvyra, tinkamai atsižvelgiant į vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 372
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) Komisijai paprašius, konsultuoja ją bet 
kokiu su šio reglamento įgyvendinimu 
susijusiu klausimu ir padeda tą klausimą 
išnagrinėti;

k) Komisijai, valstybėms narėms ir 
Europos Parlamentui paprašius, 
konsultuoja juos bet kokiu su šio 
reglamento įgyvendinimu susijusiu 
klausimu ir padeda tą klausimą išnagrinėti;

Or. de
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Pakeitimas 373
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) padeda kurti Europos Sąjungos 
gaminių saugos laboratorijų tinklą;

Or. es

Pagrindimas

Siūlome, kad forumas padėtų kurti ES laboratorijų tinklą (žr. 28 straipsnį).

Pakeitimas 374
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lb) organizuoja konkrečias ir reguliarias 
rinkos priežiūros kampanijas internetu 
platinamų gaminių klausimais;

Or. en

Pakeitimas 375
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos l c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lc) užtikrina tinkamą muitinių dalyvavimą 
ir bendradarbiavimą su jomis;

Or. en
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Pakeitimas 376
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirmos pastraipos l d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ld) padeda paprastinti su rinkos priežiūra 
valstybėse narėse susijusią administracinę 
ir vykdymo užtikrinimo praktiką;

Or. en

Pakeitimas 377
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 28 straipsnis Išbraukta.
Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos
1. Tam tikriems gaminiams ar gaminių 
kategorijai ar grupei arba tam tikrai 
rizikai, susijusiai su tam tikros kategorijos 
ar grupės gaminiais, tirti Komisija 
įgyvendinimo aktais gali paskirti 2 dalyje 
nustatytus kriterijus atitinkančias 
Sąjungos etalonines laboratorijas.
2. Kiekviena Sąjungos etaloninė 
laboratorija turi atitikti šiuos kriterijus:
a) turėti kvalifikuotų darbuotojų, deramai 
išmanančių jų kompetencijos srityje 
naudojamus analizės metodus ir turinčių 
reikiamų žinių apie standartus ir 
praktiką;
b) turėti joms pavestoms užduotims atlikti 
būtiną įrangą ir etalonines medžiagas;
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c) nešališkai ir nepriklausomai veikti 
viešojo intereso labui;
d) užtikrinti, kad darbuotojai paisytų tam 
tikrų temų, rezultatų ar pranešimų 
slaptumo.
3. Neviršydamos įgaliojimų, paskirtosios 
Sąjungos etaloninės laboratorijos, kai 
tinkama, vykdo šias užduotis:
a) atlieka gaminių tyrimus, susijusius su 
rinkos priežiūros veikla ir tyrimais;
b) padeda spręsti valstybių narių 
institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų 
ir atitikties vertinimo įstaigų ginčus;
c) Komisijai ir valstybėms narėms teikia 
nepriklausomas technines ar mokslines 
konsultacijas;
d) kuria naujus tyrimų būdus ir metodus;
e) platina informaciją ir organizuoja 
mokymus.

Or. en

Pagrindimas

Negalima aiškiai pagrįsti Sąjungos paskirtų etaloninių laboratorijų. Tokios funkcijos keliose 
valstybėse narėse jau vykdomos ir jomis galėtų naudotis kolegos, negalintys jomis naudotis 
savo valstybėje narėje. Pasiūlytas užduotis „padėti spręsti ginčus“ ir „teikti nepriklausomas 
mokslines ar technines konsultacijas“ galima lengvai įvykdyti paskiriant trečiojoje valstybėje 
narėje veikiančią įstaigą.

Pakeitimas 378
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 28 straipsnis Išbraukta.
Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos
1. Tam tikriems gaminiams ar gaminių 
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kategorijai ar grupei arba tam tikrai 
rizikai, susijusiai su tam tikros kategorijos 
ar grupės gaminiais, tirti Komisija 
įgyvendinimo aktais gali paskirti 2 dalyje 
nustatytus kriterijus atitinkančias 
Sąjungos etalonines laboratorijas.
2. Kiekviena Sąjungos etaloninė 
laboratorija turi atitikti šiuos kriterijus:
a) turėti kvalifikuotų darbuotojų, deramai 
išmanančių jų kompetencijos srityje 
naudojamus analizės metodus ir turinčių 
reikiamų žinių apie standartus ir 
praktiką;
b) turėti joms pavestoms užduotims atlikti 
būtiną įrangą ir etalonines medžiagas;
c) nešališkai ir nepriklausomai veikti 
viešojo intereso labui;
d) užtikrinti, kad darbuotojai paisytų tam 
tikrų temų, rezultatų ar pranešimų 
slaptumo.
3. Neviršydamos įgaliojimų, paskirtosios 
Sąjungos etaloninės laboratorijos, kai 
tinkama, vykdo šias užduotis:
a) atlieka gaminių tyrimus, susijusius su 
rinkos priežiūros veikla ir tyrimais;
b) padeda spręsti valstybių narių 
institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų 
ir atitikties vertinimo įstaigų ginčus;
c) Komisijai ir valstybėms narėms teikia 
nepriklausomas technines ar mokslines 
konsultacijas;
d) kuria naujus tyrimų būdus ir metodus;
e) platina informaciją ir organizuoja 
mokymus.

Or. es

Pagrindimas

Paskirti etaloninių laboratorijų nebūtina. Dėl to kiltų problemų, susijusių su savarankiškumu, 
finansavimu ir objektyvumu. Pagal kiekvieną direktyvą jau veikia paskelbtosios įstaigos –
laboratorijos, kurios turi specialios patirties kiekvienos gaminių kategorijos srityje ir kurių 
specialistai periodiškai renkasi tam, kad nustatytų vienodus taikymo Europos Sąjungoje 



AM\1002709LT.doc 171/179 PE516.934v02-00

LT

kriterijus; jos tinkamai gali padėti spręsti ginčus. Naujos laboratorijos dubliuotų šių įstaigų 
veiklą. Dėl finansavimo pažymėtina, kad analizės, kurios brangios šioms įstaigoms, taip pat 
būtų brangios ir naujoms etaloninėms laboratorijoms. Mums kyla klausimas, kas padengs 
šias išlaidas. Manome, kad siekiant nesuderintiems gaminiams nustatyti bendrus kriterijus 
geriau turėti kelias laboratorijas. 27 straipsnio naujame m punkte siūlome padėti pagrindą 
tam, kad būtų sukurtas Europos Sąjungos laboratorijų tinklas, kurio tikslas būtų nustatyti 
valstybių narių bendradarbiavimo ir analitinių išteklių koordinavimo gaminių saugos srityje 
pagrindą, siekiant informuoti visas rinkos priežiūros institucijas. Veikiant šiam tinklui bus 
tvarkomi įvairūs analitiniai ištekliai, kuriuos teikia visos ES laboratorijos, žinomi kiekvienos 
laboratorijos atliekamų įvairių gaminių tyrimų tipai ir užtikrinti tinkami analitiniai gebėjimai 
ES lygmeniu. Visa tai padės gerinti gaminių kokybę ir didinti jų saugą.

Pakeitimas 379
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena Sąjungos etaloninė 
laboratorija turi atitikti šiuos kriterijus:

2. Kiekviena Sąjungos etaloninė 
laboratorija turi būti nepriklausoma ir 
atitikti šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 380
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) turi būti akredituojama ir 
kontroliuojama Komisijos;

Or. de

Pakeitimas 381
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjungos etaloninių laboratorijų 
komercinių interesų ir interesų konfliktų 
nepriklausomumą būtina užtikrinti 
taikant Reglamento Nr. 765/2008 
II skyriuje dėl nacionalinių akreditavimo 
įstaigų nustatytas procedūras.

Or. en

Pakeitimas 382
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
Jei pažeidimas padarytas sąmoningai, šios 
sankcijos, inter alia, apima atitinkamam 
ekonominės veiklos vykdytojui taikytinas 
administracines sankcijas, siekiančias iki 
10 proc. jo visos metinės praėjusių veiklos 
metų apyvartos;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjos 62 pakeitimas ir paaiškinama, kad, jei reglamentas 
pažeidžiamas sąmoningai, turėtų būti taikomos didelės sankcijos. Bendra riba panaši į 
Sąjungos antimonopolinės teisės aktuose nustatytą ribą.

Pakeitimas 383
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į įmonių dydį, 
ypač į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. 
Jei ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pateikiamos tokios pat nuostatos kaip ir RVGS, taigi manome, kad tai yra valstybių narių 
kompetencija.

Pakeitimas 384
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į įmonių dydį, 
ypač į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. 
Jei ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas tekstas prieštarauja ankstesnei daliai, nes (kaip nurodyta ankstesnėje 
dalyje) aišku, kad atitinkamas sankcijas turi nustatyti valstybės narės.

Pakeitimas 385
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į įmonių dydį, 
ypač į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. 
Jei ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Nustatydamos sankcijas institucijos turėtų 
atsižvelgti į pajamas, gautas vidaus 
rinkoje už reikalavimų neatitinkantį 
gaminį, kitiems panašius arba 
palyginamus gaminius Sąjungoje 
parduodantiems veiklos vykdytojams 
padarytą žalą, neatitikties dydį, 
neatitikties pasikartojimą ir į tai, ar 
ekonominės veiklos vykdytojas gaminį 
rinkai pateikė sąmoningai.

Or. en

Pakeitimas 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į įmonių dydį,
ypač į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. 
Jei ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Pirmoje pastraipoje nurodytų sankcijų 
dydis nustatomas kaip proporcinė 
atitinkamų gaminių pardavimo per 
paskutiniuosius visus pažeidimo metus 
vertė, atsižvelgiant į pažeidimo dydį,
trukmę ir sąmoningumą. Jei ekonominės 
veiklos vykdytojas yra anksčiau padaręs 
panašų pažeidimą, jam gali būti taikomos 
didesnės sankcijos, o už didelius 
pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos. Bet kuriuo 
atveju sankcijos neviršija 10 proc. visos 
praėjusių veiklos metų įmonės apyvartos.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluotė pagrįsta sąlygomis, taikomomis baudoms už ES konkurencijos taisyklių 
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pažeidimus. Nors baudos turi būti atgrasomos, siekiant, kad įmonės nebūtų išstumtos iš 
verslo, derėtų nustatyti 10 proc. visos praėjusių ataskaitinių metų apyvartos ribą.

Pakeitimas 387
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į įmonių dydį, 
ypač į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. 
Jei ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į pažeidimo dydį ir 
jį darant gautų neteisėtų pajamų sumą. 
Jei ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 388
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į įmonių dydį, ypač 
į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. Jei 
ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į pažeidimo 
sunkumą, įmonių dydį, ypač į MVĮ padėtį 
bei vaidmenį tiekimo grandinėje, ypatingą 
dėmesį skiriant veiklai, kurią ekonominės 
veiklos vykdytojas iš tiesų atlieka gamybos 
procese, ir jo gebėjimui daryti poveikį 
gaminio saugumui. Jei už pirmąjį 
pateikimą rinkai atsakingas ekonominės 
veiklos vykdytojas yra anksčiau padaręs 
panašų pažeidimą, jam gali būti taikomos 
didesnės sankcijos, o už didelius 
pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.
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Or. it

Pakeitimas 389
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos ir viešojo saugumo, taip 
pat kitų viešųjų interesų apsauga, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos ir viešojo saugumo, taip 
pat kitų viešųjų interesų apsauga, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
Be rinkos priežiūros institucijų atliekamo 
tikrinimo, tikrinimą turėtų atlikti ir 
nepriklausomos trečiosios šalys, taip pat 
visų pirma trečiosios tikrinimo institucijos 
turėtų imti reprezentatyvų skaičių 
gaminių mėginių.

Or. de

Pakeitimas 390
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos ir viešojo saugumo, taip 
pat kitų viešųjų interesų apsauga, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos ir viešojo saugumo, taip 
pat kitų viešųjų interesų apsauga, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
Be to, šioje ataskaitoje nagrinėjami nauji 
ir inovatyvūs rinka pagrįsti sprendimai, 
kuriais būtų galima veiksmingai papildyti 
rinkos priežiūros institucijų vykdomą 
rinkos priežiūros veiklą, ir, be kita ko, 
trečiųjų šalių privalomų audito sistemų, 
taip pat privalomo trečiųjų šalių ištirtų 
gaminių rinkimo ir pavyzdžių ėmimo 
galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nustatyti privalomas trečiųjų šalių audito sistemas, taip pat privalomą trečiųjų šalių 
atitinkamų gaminių rinkimą ir pavyzdžių ėmimą. Kad šis pasiūlymas būtų veiksmingas, 
svarbiausia užtikrinti, kad trečiosios šalies auditas būtų pagrįstas reprezentatyviais gaminių 
pavyzdžiais.

Pakeitimas 391
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos ir viešojo saugumo, taip 
pat kitų viešųjų interesų apsauga, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos, energijos vartojimo 
efektyvumo, viešojo saugumo ir kitų 
viešųjų interesų apsauga, atsižvelgiant į jo 
poveikį verslui, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Be to, šioje 
ataskaitoje nagrinėjami nauji ir 
inovatyvūs rinka pagrįsti sprendimai, 
kuriais būtų galima veiksmingai papildyti 
rinkos priežiūros institucijų vykdomą 
rinkos priežiūros veiklą, ir, be kita ko, 
trečiųjų šalių privalomų audito sistemų, 
taip pat privalomo trečiųjų šalių ištirtų 
gaminių rinkimo ir pavyzdžių ėmimo 
galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nustatyti privalomas trečiųjų šalių audito sistemas, taip pat privalomą trečiųjų šalių 
atitinkamų gaminių rinkimą ir pavyzdžių ėmimą. Kad šis pasiūlymas būtų veiksmingas, 
svarbiausia užtikrinti, kad trečiosios šalies auditas būtų pagrįstas reprezentatyviais gaminių 
pavyzdžiais.

Pakeitimas 392
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies q punktas
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q) Direktyvos 2009/48/EB 39, 40, 42–
45 straipsniai;

q) Direktyvos 2009/48/EB 40, 42–
45 straipsniai;
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