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Pakeitimas 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
paslaugoms. Tačiau, kad vartotojų saugos 
ir sveikatos apsaugos tikslai būtų tikrai 
pasiekti, jis turėtų būti taikomas 
gaminiams, kurie vartotojams tiekiami arba 
siūlomi kartu su teikiamomis paslaugomis, 
įskaitant gaminius, su kuriais vartotojai 
susiduria tiesiogiai, kai jiems teikiamos 
paslaugos. Į šio reglamento taikymo sritį 
neturėtų būti įtraukti įrenginiai, kuriais 
vartotojai važiuoja ar keliauja ir kuriuos 
naudoja paslaugos teikėjas, kadangi jie 
turėtų būti vertinami kartu su teikiamos 
paslaugos sauga;

(6) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
paslaugoms. Tačiau, kad vartotojų saugos 
ir sveikatos apsaugos tikslai būtų tikrai 
pasiekti, jis turėtų būti taikomas 
gaminiams, kurie vartotojams tiekiami arba 
siūlomi kartu su teikiamomis paslaugomis, 
įskaitant gaminius, su kuriais vartotojai 
susiduria tiesiogiai, kai jiems teikiamos 
paslaugos;

Or. it

Pakeitimas 77
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors rengiami konkrečius sektorius 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai, 
susiję su konkrečių gaminių ar gaminių 
kategorijų saugos aspektais, praktiškai 
neįmanoma priimti teisės aktų, kurie 
Sąjungoje reglamentuotų visus esamus ar 
galbūt dar tik pasirodysiančius vartojimo 
gaminius. Todėl vis dar būtina 
horizontalaus pobūdžio teisės aktų bazė, 
skirta pašalinti spragas ir užtikrinti 
trūkstamą vartotojų apsaugą, visų pirma 
aukštą vartotojų saugos ir sveikatos 

(7) nors rengiami konkrečius sektorius 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai, 
susiję su konkrečių gaminių ar gaminių 
kategorijų saugos aspektais, praktiškai 
neįmanoma priimti teisės aktų, kurie 
Sąjungoje reglamentuotų visus esamus ar 
galbūt dar tik pasirodysiančius vartojimo 
gaminius. Todėl vis dar būtina 
horizontalaus pobūdžio teisės aktų bazė, 
skirta pašalinti spragas, visų pirma siekiant 
užtikrinti aukštą vartotojų saugos ir 
sveikatos apsaugos lygį, kaip reikalauja 
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apsaugos lygį, kaip reikalauja SESV 114 ir 
169 straipsniai;

SESV 114 ir 169 straipsniai;

Or. en

Pakeitimas 78
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie vartojimo gaminius, 
kuriems taikomas šis reglamentas, įvairių
jo dalių taikymo sritys turėtų būti aiškiai
atskirtos nuo konkrečius sektorius 
reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų 
teisės aktų. Nors bendrasis gaminių 
saugos reikalavimas ir susijusios 
nuostatos turėtų būti taikomos visiems 
vartojimo gaminiams, ekonominės veiklos 
vykdytojams neturėtų būti nustatyta 
prievolių, kai Sąjungos derinamuosiuose
teisės aktuose, kaip antai dėl kosmetikos 
gaminių, žaislų, elektros prietaisų ar 
statybos produktų, yra nustatytos 
lygiavertės prievolės;

(8) kalbant apie vartojimo gaminius, 
kuriems taikomas šis reglamentas, jo dalių
sritis turėtų būti aiškiai atskirta nuo 
konkrečius sektorius reglamentuojančių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų. Todėl 
reglamentas neturėtų būti taikomas
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos
derinamieji teisės aktai dėl kosmetikos 
gaminių, žaislų, elektros prietaisų ar 
statybos produktų;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintiems gaminiams siekiant išvengti dubliavimosi ir 
šalutinio poveikio, kadangi pagrindines I skirsnio nuostatas jau apima derinamieji teisės 
aktai. Aiškiai atskyrus teisės aktus, taikomus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo 
prekėms, ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams taikomų 
taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms būtų lengviau užtikrinti jų taikymą.

Pakeitimas 79
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šio reglamento taikymo sritis neturėtų 
apsiriboti tik kuriuo nors vienu vartojimo 
gaminių pardavimo būdu, todėl reikėtų 
įtraukti ir elektroninę prekybą;

(10) šio reglamento taikymo sritis neturėtų 
apsiriboti tik kuriuo nors vienu vartojimo 
gaminių pardavimo būdu, todėl reikėtų 
įtraukti ir nuotolinę prekybą, pvz.,
elektroninę prekybą, elektroninę prekybą 
internetu ir prekybos platformas;

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad pasiūlyme turėtų būti aišku, kad reglamentas taikomas ir elektroninei prekybai 
internetu. Nors 10 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad jis nėra apribotas jokiu 
pardavimo būdu, Direktyvos dėl bendros gaminių saugos 7 konstatuojamoje dalyje greta 
nuotolinės prekybos buvo atskirai nurodytas atskiras elektroninės prekybos atvejis, tačiau į šį 
pasiūlymą jis neįtrauktas. 

Pakeitimas 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kalbant apie elektroninę prekybą, 
daugiau dėmesio reikėtų atkreipti į 
sunkumus, su kuriais susiduria rinkos 
priežiūros institucijos, kai jos imasi 
priemonių prieš internetu parduodamus 
pavojingus gaminius. Tai yra itin svarbu, 
kadangi internetu parduodamų Europos 
standartų neatitinkančių gaminių iš 
trečiųjų šalių daugėja, todėl kenkiama 
vartotojų sveikatai ir saugumui. Tam kad 
būtų kovojama su šiais iššūkiais, turi būti 
sukurta tinkami importuojamų prekių 
stebėsenos būdai ir metodai. Muitinių 
institucijoms turėtų būti sukurti specialūs 
metodai ir jų ir teisėsaugos institucijų 
bendradarbiavimas turi tapti prioritetine 
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sritimi. Muitinių patikrinimai ir rinkos 
priežiūra turėtų būti padidinti ir 
standartizuojami pagal atitinkamus 
internetu parduodamus gaminius;

Or. de

Pakeitimas 81
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šis reglamentas taip pat turėtų būti 
taikomas vartojimo gaminiams, kurie nėra 
maisto produktai, tačiau yra panašūs į juos 
ir gali būti su jais taip supainioti, kad
vartotojai, ypač vaikai, jas gali įsidėti į
burną, čiulpti arba nuryti ir dėl to, pvz., 
gali paspringti, apsinuodyti, pradurti ar 
užkimšti virškinamąjį traktą. Iki šiol tuos į 
maistą panašius gaminius reglamentavo 
1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 
87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
skirtų gaminiams, kurie, atrodydami 
kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų 
vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo, 
kuri turėtų būti panaikinta;

(12) šis reglamentas taip pat turėtų būti 
taikomas vartojimo gaminiams, kurie nėra 
maisto produktai, tačiau yra panašūs į juos 
ir gali taip supainioti žmones, visų pirma 
mažus vaikus, kad jie juos įsidėtų š burną,
čiulptų ar nurytų ir dėl to galėtų būti 
sukeliama mirtis ar asmens sužeidimas. 
Iki šiol tuos į maistą panašius gaminius 
reglamentavo 1987 m. birželio 25 d. 
Tarybos direktyva 87/357/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, skirtų gaminiams, 
kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, 
kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, 
suderinimo, kuri turėtų būti panaikinta;

Or. en

Pakeitimas 82
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) tikėtina, kad gaminių nenaudos 
vartotojai, jei sąlygomis, kurias galima 
pagrįstai numatyti, jie yra skirti tik 
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profesionaliam naudojimui ir yra aiškiai 
taip paženklinti ir pateikti;

Or. en

Pakeitimas 83
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) šis reglamentas turėtų atitikti 
prekybos kosmetikos sudėtinių dalių ir 
produktų draudimą, ypač bandymų su 
gyvūnais požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 84
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, 
ypač į gaminių savybes ir pateikimą, taip 
pat į juos galinčių naudoti vartotojų, 
pirmiausia vaikų, pagyvenusių žmonių ir 
neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į jų 
pažeidžiamumą;

(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, 
ypač į gaminių savybes ir pateikimą, taip 
pat į juos sąlygomis, kurias galima 
pagrįstai numatyti, galinčių naudoti 
vartotojų, pirmiausia vaikų, pagyvenusių 
žmonių ir neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į 
jų pažeidžiamumą; Vertinant 
pažeidžiamiems vartotojams kylančią 
riziką turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą jo paskirtį, gamintojo aprašytą 
gaminio saugumo instrukcijose, ir šeimos 
narių, paslaugų teikėjų ar darbdavių 
atsakomybę ir prievoles, susijusias su 
apmokymais;
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Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktą 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto pakeitimą)

Pagrindimas

pažeidžiamų vartotojų sąvoka apima daug įvairių aplinkybių, kurios nepatenka į įprastų 
atsakomybės sąlygų apibrėžtį. Todėl pažeidžiamiems vartotojams kylanti rizika turėtų būti 
vertinama, pagal tai, kaip tikėtina, kad jie naudos gaminį sąlygomis, kurias galima pagrįstai 
numatyti.

Pakeitimas 85
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, 
ypač į gaminių savybes ir pateikimą, taip 
pat į juos galinčių naudoti vartotojų, 
pirmiausia vaikų, pagyvenusių žmonių ir 
neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į jų 
pažeidžiamumą;

(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, 
ypač į gaminių savybes, sudėtį ir 
pateikimą, taip pat į juos galinčių naudoti 
vartotojų, pirmiausia vaikų, pagyvenusių 
žmonių ir neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į 
jų pažeidžiamumą;

Or. it

Pagrindimas

Sudėtis yra svarbus gaminio saugos vertinimo elementas. 

Pakeitimas 86
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, 
ypač į gaminių savybes ir pateikimą, taip 
pat į juos galinčių naudoti vartotojų, 

(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, 
ypač į gaminių savybes, autentiškumą ir 
pateikimą, taip pat į juos galinčių naudoti 
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pirmiausia vaikų, pagyvenusių žmonių ir 
neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į jų 
pažeidžiamumą;

vartotojų, pirmiausia vaikų, pagyvenusių 
žmonių ir neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į 
jų pažeidžiamumą;

Or. fr

Pagrindimas

Autentiškumas yra vartotojo saugumo garantija; jis padeda užtikrinti gaminio kilmę ir atitiktį, 
todėl turėtų būti vienas iš kriterijų vertinant gaminio saugumą.

Pakeitimas 87
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) turėtų būti laikoma, kad gaminiai, 
kuriems taikomi Sąjungos derinimo aktai, 
kuriuose nenustatomi pagrindiniai
reikalavimai, tačiau pagal kuriuos turėtų 
būti atsižvelgiama į su šių gaminių 
naudojimu susijusius sveikatos ir saugos 
aspektus, atitinka bendrąjį saugos 
reikalavimą, su sąlyga, kad jie atitinka 
tuos teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 88
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į vaikams patrauklius 
gaminius, kurie suprojektuoti taip, kad jie 
aiškiai yra panašūs į žaislus ir, nors jie 
nėra žaislai, gali būti labai patrauklūs 
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vaikams;

Or. en

Pagrindimas

Bet koks gaminys gali būti patrauklus vaikams vien dėl to, kad vaikai dažnai domisi 
suaugusiųjų naudojamais daiktais. Todėl yra sunku įvertinti, ar gaminys yra „patrauklus 
vaikams“. Todėl gamintojas turėtų numatyti pateikti įspėjimą tik tuomet, kai gaminio išvaizda 
aiškiai primena žaislą.

Pakeitimas 89
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) gaminio saugumas taip pat apima 
asmens duomenų apsaugą ir su ja 
susijusius aspektus (pvz., pritaikytoji 
privatumo apsauga);

Or. de

Pakeitimas 90
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) turėtų būti įvertinamas vaikams 
skirtų gaminių rizikos lygis ir imamasi 
atitinkamų veiksmų tai rizikai sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 91
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant išvengti sutampančių saugos 
reikalavimų ir nesuderinamumo su kitais 
Sąjungos teisės aktais, gaminiai,
atitinkantys konkrečius sektorius
reglamentuojančius Sąjungos
derinamuosius teisės aktus, kuriais 
siekiama užtikrinti asmenų saugą ir 
sveikatos apsaugą, pagal šį reglamentą
turėtų būti laikomi saugiais;

(14) siekiant išvengti sutampančių saugos 
reikalavimų ir nesuderinamumo su kitais 
Sąjungos teisės aktais, gaminiai, kuriems 
taikomi konkretūs sektorius
reglamentuojantys Sąjungos derinamieji
teisės aktai, kuriais siekiama užtikrinti 
asmenų saugą ir sveikatos apsaugą, turėtų
nepatekti į šio reglamento taikymo sritį;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 5 ir 6 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintiems gaminiams siekiant išvengti dubliavimosi ir 
šalutinio poveikio, kadangi pagrindines I skirsnio nuostatas jau apima derinamieji teisės 
aktai. Aiškiai atskyrus teisės aktus, taikomus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo 
prekėms, ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams taikomų 
taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms būtų lengviau užtikrinti jų taikymą.

Pakeitimas 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) platintojas turėtų užtikrinti, kad 
gamintojas ir importuotojas įvykdytų savo 
prievoles, t. y. patikrinti ant gaminio ar jo 
pakuotės nurodytą pavadinimą, modelio 
pavadinimą, prekės ženklą ar adresą, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju ir 
importuotoju, ir pridedamą gamintojo 
partiją, serijos numerį ar kitą gaminio 
elementą, pagal kuriuos galima 
identifikuoti gaminį. Platintojas neturėtų 
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tikrinti kiekvieno gaminio atskirai, nebent 
jis mano, kad gamintojas ar importuotojas 
neįvykdė jiems keliamų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 93
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) platintojas turėtų užtikrinti, kad 
gamintojas ir importuotojas įvykdytų savo 
prievoles, t. y. patikrinti ant gaminio ar jo 
pakuotės nurodytą pavadinimą, modelio 
pavadinimą, prekės ženklą ar adresą, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju ir 
importuotoju, ir pridedamą gamintojo 
partiją, serijos numerį ar kitą gaminio 
elementą, pagal kuriuos galima 
identifikuoti gaminį. Platintojas neturėtų 
tikrinti kiekvieno gaminio atskirai, nebent 
jis mano, kad gamintojas ar importuotojas 
neįvykdė jiems keliamų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 94
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) platintojas turėtų užtikrinti, kad 
gamintojas ir importuotojas įvykdytų savo 
prievoles, t. y. patikrinti ant gaminio ar jo 
pakuotės nurodytą pavadinimą, modelio 
pavadinimą, prekės ženklą ar adresą, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju ir 
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importuotoju, ir pridedamą gamintojo 
partiją, serijos numerį ar kitą gaminio 
elementą, pagal kuriuos galima 
identifikuoti gaminį;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad platintojas negali patikrinti, ar šie elementai yra teisingi, bet tik 
tai, kad jie yra.

Pakeitimas 95
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) platintojas turėtų užtikrinti, kad 
gamintojas ir importuotojas įvykdytų savo 
prievoles, t. y., jei tai objektyviai nėra 
neįmanoma ir nesukelia nepagrįstų 
sąnaudų, patikrinti ant gaminio ar jo 
pakuotės nurodytą pavadinimą, prekės 
ženklą ar adresą, kuriuo galima susisiekti 
su gamintoju ir importuotoju, ir 
pridedamą gamintojo partiją, serijos 
numerį ar kitą gaminio elementą, pagal 
kuriuos galima identifikuoti gaminį. 
Platintojas neturėtų tikrinti kiekvieno 
gaminio atskirai, nebent jis mano, kad 
gamintojas ar importuotojas neįvykdė 
jiems keliamų reikalavimų;

Or. it

Pakeitimas 96
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) platintojas turėtų užtikrinti, kad 
gamintojas ir importuotojas įvykdytų savo 
prievoles, t. y., jei tai objektyviai nėra 
neįmanoma ir nesukelia nepagrįstų 
sąnaudų, patikrinti ant gaminio ar jo 
pakuotės nurodytą pavadinimą, prekės 
ženklą ar adresą, kuriuo galima susisiekti 
su gamintoju ir importuotoju, ir 
pridedamą gamintojo partiją, serijos 
numerį ar kitą gaminio elementą, pagal 
kuriuos galima identifikuoti gaminį. 
Platintojas neturėtų tikrinti kiekvieno 
gaminio atskirai, nebent jis mano, kad 
gamintojas ar importuotojas neįvykdė 
jiems keliamų reikalavimų;

Or. it

Pakeitimas 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) užtikrinus gaminių visoje tiekimo 
grandinėje identifikavimą ir atsekamumą, 
sudaromos sąlygos nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojus ir nesaugiems 
gaminiams taikyti veiksmingas taisomąsias 
priemones, kaip antai konkrečių gaminių 
susigrąžinimas iš rinkos. Tokiu būdu 
gaminių identifikavimas ir atsekamumas 
leidžia užtikrinti, kad vartotojai ir 
ekonominės veiklos vykdytojai gaus tikslią 
informaciją apie nesaugius gaminius, o tai 
didina pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingo prekybos sutrikimo. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Gamintojai turėtų parengti 

(20) siekiat užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį, labai svarbu, kad visi 
Europos vidaus rinkai pateikti gaminiai 
būtų saugūs. Užtikrinus gaminių visoje 
tiekimo grandinėje identifikavimą, kilmę ir 
atsekamumą, sudaromos sąlygos nustatyti 
ekonominės veiklos vykdytojus ir 
nesaugiems gaminiams taikyti veiksmingas 
taisomąsias priemones, kaip antai 
konkrečių gaminių susigrąžinimas iš 
rinkos. Tokiu būdu gaminių 
identifikavimas ir atsekamumas leidžia 
užtikrinti, kad vartotojai ir ekonominės 
veiklos vykdytojai gaus tikslią informaciją 
apie nesaugius gaminius, o tai didina 
pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingo prekybos sutrikimo. Todėl 
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techninius dokumentus apie gaminius, 
kuriems parengti jie gali pasirinkti 
tinkamiausią ir ekonomiškiausią būdą, 
pvz., elektronines priemones. Be to, turėtų 
būti reikalaujama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai nurodytų ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie jiems tiekia gaminius ir 
kuriems jie gaminius patys tiekia. Asmens 
duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi 
laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo;

gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Gamintojai turėtų parengti 
techninius dokumentus apie gaminius, 
kuriems parengti jie gali pasirinkti 
tinkamiausią būdą, pvz., elektronines 
priemones. Atsižvelgdama į tai Komisija, 
tinkamai atsižvelgdama į būtiną 
konfidencialumą, turėtų sukurti viešą 
gaminių saugos duomenų bazę, kad būtų 
didinamas tarptautinis informuotumas 
apie pavojingus gaminius vidaus rinkoje. 
Komisija visą turimą susijusią 
informaciją turėtų suteikti vartotojų 
apsaugos organizacijoms, kitiems 
ekspertams ir nacionalinėms 
institucijoms. Be to, turėtų būti 
reikalaujama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai nurodytų ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie jiems tiekia gaminius ir 
kuriems jie gaminius patys tiekia. Asmens 
duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi 
laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo;

Or. de

Pakeitimas 98
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) užtikrinus gaminių visoje tiekimo 
grandinėje identifikavimą ir atsekamumą, 
sudaromos sąlygos nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojus ir nesaugiems 
gaminiams taikyti veiksmingas taisomąsias 
priemones, kaip antai konkrečių gaminių 
susigrąžinimas iš rinkos. Tokiu būdu 

(20) užtikrinus gaminių visoje tiekimo 
grandinėje identifikavimą ir atsekamumą, 
sudaromos sąlygos nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojus ir nesaugiems 
gaminiams taikyti veiksmingas taisomąsias 
priemones, kaip antai konkrečių gaminių 
susigrąžinimas iš rinkos. Tokiu būdu 
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gaminių identifikavimas ir atsekamumas 
leidžia užtikrinti, kad vartotojai ir 
ekonominės veiklos vykdytojai gaus tikslią 
informaciją apie nesaugius gaminius, o tai 
didina pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingo prekybos sutrikimo. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Gamintojai turėtų parengti 
techninius dokumentus apie gaminius, 
kuriems parengti jie gali pasirinkti 
tinkamiausią ir ekonomiškiausią būdą, 
pvz., elektronines priemones. Be to, turėtų 
būti reikalaujama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai nurodytų ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie jiems tiekia gaminius ir 
kuriems jie gaminius patys tiekia. Asmens 
duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi 
laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo;

gaminių identifikavimas ir atsekamumas 
leidžia užtikrinti, kad vartotojai ir 
ekonominės veiklos vykdytojai gaus tikslią 
informaciją apie nesaugius gaminius, o tai 
didina pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingo prekybos sutrikimo. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
arba, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Gamintojai turėtų parengti 
techninius dokumentus apie gaminius, 
kuriems parengti jie gali pasirinkti 
tinkamiausią ir ekonomiškiausią būdą, 
pvz., elektronines priemones. Be to, turėtų 
būti reikalaujama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai nurodytų ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie jiems tiekia gaminius ir 
kuriems jie gaminius patys tiekia. Asmens 
duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi 
laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 8 ir 10 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Jei ne ES gamintojo pavadinimas ir adresas turi būti pateiktas ant importuojamo produkto, ši 
informacija būti žinoma importuotojo konkurentams ir verslo klientams, taigi ateityje jie 
galėtų išvengti to importuotojo ir gaminį gauti tiesiogiai ir ne ES gamintojo. Dėl to MVĮ būtų 
neskatinamos importuoti ir būtų labai iškreipiama konkurencija. Todėl siūloma šią 
informaciją įtraukti į techninius dokumentus.

Pakeitimas 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius Išbraukta.
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atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos 
vieta skiriasi. Tokia informacija gali 
palengvinti rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti gaminį iki faktinės 
gamybos vietos ir susisiekti su kilmės 
šalies institucijomis pagal dvišalio ar 
daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo 
gaminių saugos srityje nuostatas, kad 
būtų galima imtis tinkamų tolesnių 
veiksmų;

Or. de

Pagrindimas

Nurodyti kilmę atsekamumo tikslais yra per daug ir neproporcinga. Vartotojai iš to negautų 
jokios naudos, kadangi turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ir adresas.

Pakeitimas 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos 
vieta skiriasi. Tokia informacija gali 
palengvinti rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti gaminį iki faktinės 
gamybos vietos ir susisiekti su kilmės 
šalies institucijomis pagal dvišalio ar 
daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo 
gaminių saugos srityje nuostatas, kad 
būtų galima imtis tinkamų tolesnių 

Išbraukta.
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veiksmų;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktą 7 straipsnio pakeitimą)

Pagrindimas

Reikalavimas nurodyti vartojimo prekių kilmę nei įvertintas poveikio vertinime, nei yra 
nurodytas naujoje teisinėje sistemoje. Juo nebūtų pagerinamas vartotojų saugumas ar 
gaminio atsekamumas, kurie jau užtikrinami kitomis suderintų teisės aktų ir reglamento dėl 
vartojimo prekių saugos priemonėmis. Taip pat jis klaidintų gaminių, kurie yra sudėtingos 
visą pasaulį apimančios tiekimo grandinės rezultatas, vartotojus. Galiausiai, jo 
įgyvendinimas būtų brangus ekonominės veiklos vykdytojams ir valdžios institucijoms.

Pakeitimas 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos 
vieta skiriasi. Tokia informacija gali 
palengvinti rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti gaminį iki faktinės 
gamybos vietos ir susisiekti su kilmės 
šalies institucijomis pagal dvišalio ar 
daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo 
gaminių saugos srityje nuostatas, kad 
būtų galima imtis tinkamų tolesnių 
veiksmų;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Privaloma kilmės nuoroda nebus padidinamas gaminio saugumas. Ant gaminių šiuo metu jau 
turi nurodytas gamintojo adresas ir identifikacinis numeris, pagal kuriuos juos galima atsekti. 
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Susiejus gaminio saugą su muitinės kodekso nuostatomis atitinkamos įmonės patirtų didelių 
išlaidų ir laiko sąnaudų.

Pakeitimas 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos 
vieta skiriasi. Tokia informacija gali 
palengvinti rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti gaminį iki faktinės 
gamybos vietos ir susisiekti su kilmės
šalies institucijomis pagal dvišalio ar 
daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo 
gaminių saugos srityje nuostatas, kad 
būtų galima imtis tinkamų tolesnių 
veiksmų;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 

(21) labai svarbu ir būtina užtikrinti 
gaminio atsekamumą viso jo būvio ciklo 
metu ir naudoti atsekamumo etiketes, kad 
būtų galima nustatyti kilmės šalį ir 
atsakingą gamintoją. Tuo pat meti dėl 
atitinkamų priemonių neturėtų atsirasti 
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nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta 
skiriasi. Tokia informacija gali palengvinti 
rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti 
gaminį iki faktinės gamybos vietos ir 
susisiekti su kilmės šalies institucijomis 
pagal dvišalio ar daugiašalio 
bendradarbiavimo vartojimo gaminių 
saugos srityje nuostatas, kad būtų galima 
imtis tinkamų tolesnių veiksmų;

neproporcinga administracinė našta.
nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta 
skiriasi. Tuo pat meti kilmės nuoroda gali 
padėti vartotojams gauti informacijos apie 
gaminio tvarumą socialinių ir ekologinių 
standartų aspektu, taip pat apie bendrą 
gaminio saugumą ir kokybę. Tokia 
informacija gali palengvinti rinkos 
priežiūros institucijų užduotį atsekti gaminį 
iki faktinės gamybos vietos ir susisiekti su 
kilmės šalies institucijomis pagal dvišalio 
ar daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo 
gaminių saugos srityje nuostatas, kad būtų 
galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų; 
Todėl Komisija taip pat turėtų atlikti 
aktyvesnį vaidmenį derinant Europos 
rinkos priežiūros institucijų, muitinės 
institucijų ir valstybių narių bei trečiųjų 
šalių kitų kompetentingų institucijų 
veiklą;

Or. de

Pakeitimas 104
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta 
skiriasi. Tokia informacija gali palengvinti 
rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti 

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta 
skiriasi. Šiuolaikinius žaliavų pirkimo ir 
perdirbimo komerciniai procesai yra 



AM\1003186LT.doc 21/156 PE516.922v03-00

LT

gaminį iki faktinės gamybos vietos ir 
susisiekti su kilmės šalies institucijomis 
pagal dvišalio ar daugiašalio 
bendradarbiavimo vartojimo gaminių 
saugos srityje nuostatas, kad būtų galima 
imtis tinkamų tolesnių veiksmų;

tokie, kad tam, kad vartotojai būtų visiškai 
ir tiksliai informuoti apie tikrąją produkto 
kilmę, nepakanka nurodyti galutinio 
produkto kilmės šalį. Informacija apie 
sudėtinių medžiagų kilmės šalį užtikrina, 
kad laikomasi vartotojų teisės rinktis 
pirkinius turint informaciją. Tokia 
informacija gali palengvinti rinkos 
priežiūros institucijų užduotį atsekti gaminį 
iki faktinės gamybos vietos ir susisiekti su 
kilmės šalies institucijomis pagal dvišalio 
ar daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo 
gaminių saugos srityje nuostatas, kad būtų 
galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų;

Or. it

Pakeitimas 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) gaminio kilmės nuoroda yra 
vienintelis būdas užtikrinti, kad vartotojai 
būtų tiksliai informuoti apie tikrąją jo 
kilmę.
Ekonominės veiklos vykdytojams laikantis 
reikalavimo nustatyti gamintoją savaime 
nesuteikiama galimybė nustatyti 
pagaminimo vietą ir vartotojai gali būti 
klaidinami.
Todėl kilmės nuoroda turi būti aiškiai 
matoma, kad vartotojai galėtų rinktis 
pirkinius turėdami daugiau informacijos 
ir atsižvelgti į papildomus duomenis apie 
įvairius gamybos etapus ar aukštų 
kokybės, socialinių sąlygų ar aplinkos 
standartų laikymąsi;

Or. it
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Pakeitimas 106
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) šiame reglamente reikėtų nustatyti 
tvarką, kuria šio reglamento tikslais 
prašoma parengti Europos standartus, ir 
tvarką, susijusią su oficialiais 
prieštaravimais dėl tų standartų, ir jas 
priderinti prie Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012. Todėl, siekiant užtikrinti su 
Europos standartizacija susijusių klausimų 
nuoseklumą, prašymai dėl Europos 
standartų arba prieštaravimai dėl jų turėtų 
būti teikiami tuo reglamentu įsteigtam 
komitetui, surengus tinkamas konsultacijas 
su valstybių narių ekspertais vartojimo 
gaminių saugos klausimais;

(24) šiame reglamente reikėtų nustatyti 
tvarką, kuria šio reglamento tikslais 
prašoma parengti Europos standartus, ir 
tvarką, susijusią su oficialiais 
prieštaravimais dėl tų standartų, ir jas 
priderinti prie Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012. Todėl, siekiant užtikrinti su 
Europos standartizacija susijusių klausimų 
nuoseklumą, prašymai dėl Europos 
standartų arba prieštaravimai dėl jų turėtų 
būti teikiami tuo reglamentu įsteigtam 
komitetui, surengus tinkamas konsultacijas 
su valstybių narių ekspertais vartojimo 
gaminių saugos klausimais ir susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktą 16 straipsnio 1 dalies pakeitimą)

Pagrindimas

Komisija, nustatydama naujų Europos saugos standartų turinį, siekiant užtikrinti, kad tokie 
standartai būtų tinkami, proporcingi ir efektyvūs, turėtų atitinkamai atsižvelgti į 
suinteresuotųjų subjektų nuomonę.

Pakeitimas 107
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl prievolės rinkos priežiūros 

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl prievolės rinkos priežiūros 
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institucijoms pranešti apie riziką keliančius 
gaminius netaikymo, dėl duomenų 
laikmenos tipo ir jos pritvirtinimo ant 
gaminio taikant atsekamumo sistemą, dėl 
Europos standartizacijos organizacijoms 
teikiamų standartizavimo prašymų ir dėl 
sprendimų, susijusių su oficialiais 
prieštaravimais dėl Europos standartų.
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

institucijoms pranešti apie riziką keliančius 
gaminius netaikymo, dėl duomenų 
laikmenos tipo ir jos pritvirtinimo ant 
gaminio taikant atsekamumo sistemą ir dėl 
sprendimų, susijusių su oficialiais 
prieštaravimais dėl Europos standartų.
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktą 16 straipsnio 1 dalies pakeitimą)

Pagrindimas

4 straipsniu paremti nauji vartojimo gaminių Europos saugos standartai turėtų būti laikomi 
papildančiais pagrindinį aktą, pridedant neesminius elementus pagal SESV 290 straipsnį. 
Atsižvelgiant į tai, kad 4 straipsnis yra labai bendro pobūdžio, Europos Parlamentas ir 
Taryba turėtų turėti galimybę atšaukti Komisijai suteiktus įgaliojimus nustatyti naujus 
standartus ar jiems prieštarauti. Todėl tinkama įgaliojimus suteikti deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 108
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant išlaikyti aukšto lygio 
vartotojų saugą ir sveikatos apsaugą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal SESV 290 straipsnį priimti aktus 
dėl gaminių, kurių gamintojo ir 
importuotojo pavadinimai ir adresai ant 
paties gaminio, atsižvelgiant į nedidelę su 
jais susijusią riziką, gali būti nenurodyti, 
ir dėl didelę riziką sveikatai ir saugai 

Išbraukta.



PE516.922v03-00 24/156 AM\1003186LT.doc

LT

galinčių kelti gaminių identifikavimo ir 
atsekamumo. Ypač svarbu, kad Komisija, 
vykdydama parengiamuosius darbus, 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Atlikdama 
parengiamuosius darbus ir rengdama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų laiku, vienu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu nustatyti gaminius ir ekonominės veiklos vykdytojus, taip pat užtikrinti gaminių 
atsekamumą. Siekiant užtikrinti rinkai pateiktų gaminių saugą, labai svarbu aiškiai nustatyti 
ir apibrėžti atskirų veikėjų prievoles ir vaidmenį.

Pakeitimas 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant išlaikyti aukšto lygio 
vartotojų saugą ir sveikatos apsaugą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal SESV 290 straipsnį priimti aktus 
dėl gaminių, kurių gamintojo ir 
importuotojo pavadinimai ir adresai ant 
paties gaminio, atsižvelgiant į nedidelę su 
jais susijusią riziką, gali būti nenurodyti, 
ir dėl didelę riziką sveikatai ir saugai 
galinčių kelti gaminių identifikavimo ir 
atsekamumo. Ypač svarbu, kad Komisija, 
vykdydama parengiamuosius darbus, 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Atlikdama 
parengiamuosius darbus ir rengdama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų laiku, vienu metu ir tinkamai 

Išbraukta.
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perduodami Europos Parlamentui ir
Tarybai;

Or. it

Pakeitimas 110
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant išlaikyti aukšto lygio 
vartotojų saugą ir sveikatos apsaugą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal SESV 290 straipsnį priimti aktus dėl 
gaminių, kurių gamintojo ir importuotojo 
pavadinimai ir adresai ant paties gaminio, 
atsižvelgiant į nedidelę su jais susijusią 
riziką, gali būti nenurodyti, ir dėl didelę 
riziką sveikatai ir saugai galinčių kelti 
gaminių identifikavimo ir atsekamumo. 
Ypač svarbu, kad Komisija, vykdydama 
parengiamuosius darbus, tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Atlikdama parengiamuosius 
darbus ir rengdama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, vienu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai,

(29) siekiant išlaikyti aukšto lygio 
vartotojų saugą ir sveikatos apsaugą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal SESV 290 straipsnį priimti aktus dėl 
gaminių, kurių gamintojo ir importuotojo 
pavadinimai ir adresai ant paties gaminio, 
atsižvelgiant į nedidelę su jais susijusią 
riziką, gali būti nenurodyti, ir dėl didelę 
riziką sveikatai ir saugai galinčių kelti 
gaminių identifikavimo ir atsekamumo. 
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu, ypač 
įtraukiant vartotojų apsaugos 
organizacijas. Atlikdama parengiamuosius 
darbus ir rengdama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, vienu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai,

Or. de

Pakeitimas 111
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir tikslas

Or. en

Pakeitimas 112
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos vartojimo 
gaminių, pateikiamų ar tiekiamų Sąjungos 
rinkai, saugos taisyklės.

Šio reglamento tikslas – užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą išsaugant 
aukštą sveikatos, saugos ir vartotojų 
apsaugos lygį.
Šiuo reglamentu nustatomos vartojimo 
gaminių, pateikiamų ar tiekiamų Sąjungos 
rinkai, saugos taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiai nustatomas reglamento tikslas jį glaudžiai susiejant su SESV 
114 straipsniu.

Pakeitimas 113
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos vartojimo 
gaminių, pateikiamų ar tiekiamų Sąjungos 
rinkai, saugos taisyklės.

Šiuo reglamentu nustatomos vartojimo 
gaminių, pateikiamų ar tiekiamų Sąjungos 
rinkai, saugos taisyklės ir jo tikslas –
užtikrinti, kad rinkai tiekiami produktai 
būtų saugūs vartotojams.
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Or. es

Pakeitimas 114
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nors nėra skirti vartotojams, gali būti jų 
naudojami tokiomis sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numanyti;

b) nors nėra skirti vartotojams, gali būti jų 
naudojami tokiomis sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numanyti; tikėtina, kad 
gaminių nenaudos vartotojai, jei 
sąlygomis, kurias galima pagrįstai 
numatyti, jie yra skirti tik profesionaliam 
naudojimui ir yra aiškiai taip paženklinti 
ir pateikti;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu būtų padedama labai reikalingą teisinį tikrumą profesionalams skirtų gaminių 
gamintojams, kurie saugos informacijoje ir naudojimo instrukcijose aiškiai nurodė, kad šie 
gaminiai yra skirti profesionaliam naudojimui nurodytomis sąlygomis, pvz., juos turi naudoti 
apmokyti suaugusieji prižiūrint jų darbdaviams. Pavyzdžiui tai galėtų apimti profesionalams 
skirtus įrankius ar įrangą, kurie niekada nebuvo skirti mažmeninėse „pasidaryk pats“ 
parduotuvėse arba buvo leidžiami parduoti gamintojo nustatytomis specialiomis pateikimo 
sąlygomis.

Pakeitimas 115
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nors nėra skirti vartotojams, gali būti jų 
naudojami tokiomis sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numanyti;

b) nors, kai jie buvo pateikti rinkai, 
nebuvo skirti vartotojams, gali būti jų 
naudojami tokiomis sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numanyti;
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Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas visų pirma taikomas vertimui į vokiečių kalbą: tekstas turėtų būti 
suformuluotas taip, kad būtų aiškiau, kad pasiūlymo 2 straipsnio 1 dalies b punkto tikslas yra 
tik užtikrinti, kad gaminiai, kuriuos taip pat naudos vartotojai tokiomis sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numanyti, taip pat patenka į šio reglamento taikymo sritį. Nesiekiama 
reglamentuoti vartotojų neteisingą gaminių naudojimą.

Pakeitimas 116
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojai su jais susiduria, kai jiems 
teikiama tam tikra paslauga.

c) suteikiami vartotojui teikiant paslaugas 
nepriklausomai nuo to ar vartotojas juos 
naudoja, ar ne.

Or. en

Pakeitimas 117
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kurie prieš juos naudojant turi būti pataisyti 
ar perdirbti ir tokie tiekiami rinkai.

2. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kurie prieš juos naudojant turi būti pataisyti 
ar perdirbti ir tokie tiekiami rinkai, ir 
naudotiems gaminiams, kurie iš pradžių 
buvo pateikti rinkai prieš tai, kai įsigaliojo 
šis reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti vengiama teisės aktų taikymo naudotiems gaminiams atgaline data.
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Pakeitimas 118
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmonėms skirtiems vaistams ir
veterinariniams vaistams;

a) žmonėms skirtiems veterinariniams
vaistams ir medicinos prietaisams;

Or. en

Pakeitimas 119
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su maistu besiliečiančioms medžiagoms 
ir gaminiams, jeigu su šiais gaminiais 
susijusiai rizikai taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 1935/2004 arba kiti maistui 
taikomi Sąjungos teisės aktai;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi šiems gaminiams taikomi derinamasis reglamentas ((EB) Nr. 1935/2004), būtų 
nuosekliau, kad jiems, panašiai kaip kitiems gaminiams, kuriems taikomi tam tikti žmogaus 
sveikatos ir saugos reikalavimai, būtų taikomos 2 straipsnio 4 dalies nuostatos. Be to, jei šie 
gaminiai būtų visiškai išbraukti iš reglamento taikymo srities, tai prilygtų ekonominės veiklos 
vykdytojų atleidimui nuo pareigų teikti informaciją, įskaitant informaciją apie produktų kilmę.

Pakeitimas 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) medicinos prietaisams, nurodytiems 
Direktyvoje 93/42/EEB dėl medicinos 
prietaisų, Direktyvoje 90/385/EEB dėl 
aktyviųjų implantuojamų medicinos 
prietaisų ir Direktyvoje 98/79/EB dėl in 
vitro diagnostikos medicinos prietaisų;

Or. de

Pagrindimas

Nuorodos į šiuo metu galiojančias direktyvas turi būti pakeistos pagal pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medicinos prietaisų, iš dalies keičiančio Direktyvą 
2001/83/EB, Reglamentą (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009, kuris šiuo 
metu yra svarstomas ir dar nėra priimtas, ir pagal pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

Pakeitimas 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) statybos gaminiams, nurodytiems 2011 
m. kovo 9 d. Reglamente (ES) 
Nr. 305/2011;

Or. de

Pagrindimas

Nebūtina keisti statybos gaminiams taikomų taisyklių – šiuos gaminius jau apima tinkami 
reglamentai.

Pakeitimas 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) įrenginiams, kuriais vartotojai važiuoja 
ar keliauja ir kuriuos naudoja paslaugos 
teikėjas teikdamas vartotojams skirtą 
paslaugą;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 123
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) statybos gaminiams pagal 2011 m. 
kovo 9 d. Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Or. en

Pakeitimas 124
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, skirti apsaugoti 
žmonių sveikatą ir saugą.

4. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kuriems taikomi Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatyti 
reikalavimai, skirti apsaugoti žmonių 
sveikatą ir saugą.

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 5 ir 6 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintiems gaminiams siekiant išvengti dubliavimosi ir 
šalutinio poveikio, kadangi pagrindines I skirsnio nuostatas jau apima derinamieji teisės 
aktai. Aiškiai atskyrus teisės aktus, taikomus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo 
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prekėms, ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams taikomų 
taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms būtų lengviau užtikrinti jų taikymą.

Pakeitimas 125
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, skirti apsaugoti 
žmonių sveikatą ir saugą.

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi 
gaminiams, kuriems taikomi reikalavimai, 
skirti apsaugoti žmonių sveikatą ir saugą, 
nustatyti Sąjungos derinamuosiuose teisės 
aktuose, arba teisės aktai, kuriuose 
nustatomi tiems produktams taikomi 
reikalavimai, skirti apsaugoti žmonių 
sveikatą ir saugą, arba kuriuose 
nustatomos priemonės tiems 
reikalavimams nustatyti.

Or. en

Pakeitimas 126
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, skirti apsaugoti 
žmonių sveikatą ir saugą.

4. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kuriems taikomi Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatyti 
reikalavimai, skirti apsaugoti žmonių 
sveikatą ir saugą.

Or. en

Pagrindimas

Vienas ir šio reglamento tikslų yra supaprastinimas. To nebus pasiekta, jei naujame 
pasiūlyme bus dubliuojamos priemonės, kurios jau numatytos esamuose derinamuosiuose 
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teisės aktuose ir kuriomis nustatomi tikslesni reikalavimai dėl gaminių saugos. Taikant šį 
Komisijos požiūrį atsiranda neaiškumų dėl to, kas yra taikoma, todėl yra didinamos verslo 
išlaidos.

Pakeitimas 127
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, skirti apsaugoti 
žmonių sveikatą ir saugą.

4. Šio reglamento III skyrius netaikomas
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal
juos nustatyti reikalavimai, skirti apsaugoti 
žmonių sveikatą ir saugą, o II skyrius 
taikomas papildant aspektus, kurių 
neapima pirmiau nurodyti teisės aktai.

Or. es

Pagrindimas

Abu pasiūlymai (SRPP ir ASM) yra suderinti Reglamentu (EB) Nr. 765/2008 ir Sprendimu 
Nr. 768/2008/EB. Kadangi rinkos priežiūros klausimu šiuo metu yra kuriamas vienas 
teisėkūros procedūra priimamas aktas, norėtume, kad mažiausi ekonominės veiklos 
vykdytojams taikomi reikalavimai būtų nustatyti viename tekste. Tuo būdu rinkos priežiūros 
institucijų darbas taps lengvesnis ir pakenčiamesnis. Šiuo metu peržiūrima daug atskirų 
direktyvų ir jei kuriam gaminiui dėl jo savybių reikia papildomos tikslios specifikacijos, tai 
bus įtraukta į šias direktyvas. 

Pakeitimas 128
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) saugus gaminys – bet koks gaminys, 
kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei

1) saugus gaminys – bet koks gaminys, 
kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo,
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techninės priežiūros reikalavimus, nekelia 
jokios rizikos arba kelia tik minimalią 
riziką, kuri yra suderinama su gaminio 
naudojimu ir laikoma priimtina bei 
atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir 
saugos apsaugos lygį;

techninės priežiūros, apmokymų ir 
priežiūros reikalavimus, nekelia jokios 
rizikos arba kelia tik minimalią riziką, kuri 
yra suderinama su gaminio naudojimu ir 
laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą 
vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį;

Or. en

Pagrindimas

Vertinant gaminio saugumą reikėtų tinkamai atsižvelgti į šeimos narių, paslaugų teikėjų ar 
darbdavių atsakomybę ir prievoles, susijusias su priežiūra ar apmokymais;

Pakeitimas 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) saugus gaminys – bet koks gaminys, 
kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei 
techninės priežiūros reikalavimus, nekelia 
jokios rizikos arba kelia tik minimalią 
riziką, kuri yra suderinama su gaminio 
naudojimu ir laikoma priimtina bei 
atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir 
saugos apsaugos lygį;

1) saugus gaminys – bet koks gaminys,
kuris yra autentiškas ir kurio naudojimas 
įprastomis ar pagrįstai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, įskaitant naudojimo 
trukmę ir, kai taikoma, pradėjimo 
eksploatuoti, įrengimo bei techninės 
priežiūros reikalavimus, nekelia jokios 
rizikos arba kelia tik minimalią riziką, kuri 
yra suderinama su gaminio naudojimu ir 
laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą 
vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį;

Or. de

Pagrindimas

Suklastoti gaminiai gali kelti didelį pavojų sveikatai ir saugai, todėl į saugaus gaminio 
apibrėžti turėtų būti įtraukta nuoroda apie jo tikrumą.

Pakeitimas 130
Constance Le Grip
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) saugus gaminys – bet koks gaminys, 
kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei 
techninės priežiūros reikalavimus, nekelia 
jokios rizikos arba kelia tik minimalią 
riziką, kuri yra suderinama su gaminio 
naudojimu ir laikoma priimtina bei 
atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir 
saugos apsaugos lygį;

1) saugus gaminys – bet koks autentiškas
gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus, nekelia jokios rizikos arba 
kelia tik minimalią riziką, kuri yra 
suderinama su gaminio naudojimu ir 
laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą 
vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį;

Or. fr

Pagrindimas

Autentiškumas yra vartotojo saugumo garantija; jis padeda užtikrinti gaminio kilmę ir atitiktį, 
todėl turėtų būti vienas iš kriterijų vertinant gaminio saugumą.

Pakeitimas 131
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) saugus gaminys – bet koks gaminys, 
kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei 
techninės priežiūros reikalavimus, nekelia 
jokios rizikos arba kelia tik minimalią 
riziką, kuri yra suderinama su gaminio 
naudojimu ir laikoma priimtina bei 
atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir 
saugos apsaugos lygį;

1) saugus gaminys – bet koks gaminys,
kuris atitinka Sąjungos derinamuosius 
sveikatos ir saugos teisės aktus. Jei tokių 
teisės aktų nėra, saugus gaminys – bet 
koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis 
ar pagrįstai numatomomis naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus, nekelia jokios rizikos arba 
kelia tik minimalią riziką, kuri yra 
suderinama su gaminio naudojimu ir 
laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą 
vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį;
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Or. en

Pagrindimas

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies 
the first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine 
whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates 
any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, 
which already specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations; 
•eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined 
in this Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use”; or “duration of use”; •removes reference to aspects of the 
risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: 
“putting into service, installation and maintenance”.

Pakeitimas 132
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) gaminio modelis – gaminiai, kurie yra 
laikomi atskirais gaminiais, turinčiais 
vienodas ar panašias esmines savybes, ir 
kurių skirtumai, jei tokių esama, nedaro 
poveikio jų saugos lygiui, nebent 
gamintojams ar importuotojas įrodo 
priešingai;

Or. en

Pagrindimas

Modelio sąvoka yra rinkos priežiūros institucijų darbo kertinis akmuo. Bandymai ir priežiūra 
vykdomi atliekant modelių bandymus ir priežiūrą. Tačiau daug rinkos dalyvių arba nenustato 
modelių, arba kuria daug gaminių modelių, kurie iš tikrųjų yra panašūs, o dėl to sunkinamas 
rinkos priežiūros institucijų darbas ir trukdoma joms vykdyti kontrolę, kadangi dėl to labai 
padidėja išteklių, kurių joms reikia kontrolei vykdyti, lygis.

Pakeitimas 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) gaminio modelis – gaminiai, kurie yra 
laikomi atskirais gaminiais, tačiau 
turinčiais vienodas ar panašias esmines 
savybes, ir kurių skirtumai nedaro 
poveikio jų saugos lygiui, nebent 
gamintojams ar importuotojas įrodo 
priešingai;

Or. en

Pakeitimas 134
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) pavojingas gaminys – bet koks 
gaminys, kuris nėra saugus gaminys, kaip 
apibrėžta 1 punkte;

Or. en

Pakeitimas 135
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) gaminio modelis – gaminiai, kurie yra 
laikomi atskirais gaminiais, tačiau 
turinčiais vienodas ar panašias esmines 
savybes, ir kurių skirtumai nedaro 
poveikio jų saugos lygiui, nebent 
gamintojams ar importuotojas įrodo 
priešingai;
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Or. it

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad platintojas negali patikrinti, ar šie teiginiai yra teisingi, bet tik tai, 
kad jie yra.

Pakeitimas 136
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) gaminio modelis – gaminiai, kurie yra 
laikomi atskirais gaminiais, turinčiais 
vienodas ar panašias esmines savybes, ir 
kurių skirtumai, jei tokių esama, nedaro 
poveikio jų saugos lygiui, nebent 
gamintojams ar importuotojas įrodo 
priešingai;

Or. en

Pakeitimas 137
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) tiekimas rinkai – gaminio, skirto platinti, 
vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, 
tiekimas vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo; jis apima visų formų 
nuotolinę prekybą;

Or. de

Pakeitimas 138
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) pateikimas rinkai – gaminio tiekimas 
Sąjungos rinkai pirmą kartą; jis apima visų 
formų nuotolinę prekybą;

Or. de

Pakeitimas 139
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) didelę riziką keliantis gaminys –
gaminys, dėl kurio keliamos rizikos, 
įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo 
riziką, reikalingas skubus reagavimas ir 
tolesni veiksmai, didelę riziką keliančiu 
gaminiu laikomas bet koks gaminys, kuris 
neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų 
derinamuosiuose teisės aktuose, ir bet 
koks gaminys, kuris neatitinka bendrojo 
saugos reikalavimo, nustatyto 
standartizacijos organizacijos, kuriai 
Komisija yra suteikusi įgaliojimą;

Or. en

Pakeitimas 140
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 13 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) gaminio modeliai – gaminiai, kurie 
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yra laikomi atskirais gaminiais, turinčiais 
vienodas ar panašias esmines savybes. Jų 
skirtumai, jei tokių esama, nedaro 
poveikio jų saugos lygiui;

Or. en

Pagrindimas

Bandymai ir priežiūra vykdomi atliekant modelių bandymus ir priežiūrą. Tačiau daug rinkos 
dalyvių arba nenustato modelių, arba kuria daug gaminių modelių, kurie iš tikrųjų yra 
panašūs, o dėl to sunkinamas rinkos priežiūros institucijų darbas ir trukdoma joms vykdyti 
kontrolę, kadangi dėl to labai padidėja išteklių, kurių joms reikia kontrolei vykdyti, lygis.

Pakeitimas 141
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) Sąjungos derinamieji teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos 
gaminių pardavimo sąlygos;

16) Sąjungos derinamieji teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos 
gaminių pardavimo sąlygos. Juose 
nustatomi esminiai reikalavimai, kuriuos 
gaminiai turi atitikti, kad galėtų būti 
pateikti Europos rinkai;

Or. en

Pakeitimas 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) pažeidžiami vartotojai – asmenys, 
kurie turi sunkumų įvertinti ir suvokti 
atitinkamą vartotojui skirtą informaciją 
ar kurie dėl savo protinės, fizinės ar 
psichologinės negalios ar dėl savo 
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amžiaus patiria didesnę saugumo riziką, 
ir todėl jiems reikalinga speciali apsauga.

Or. en

Pakeitimas 143
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, gaminys laikomas
atitinkančiu 4 straipsnyje nustatytą 
bendrąjį saugos reikalavimą šiais atvejais:

Taikant šį reglamentą, gaminys laikomas
saugiu šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 144
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl rizikos, kuriai taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, kuriais 
siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir 
saugą, – jei gaminys atitinka tuos 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 2 ir 6 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintiems gaminiams siekiant išvengti dubliavimosi ir 
šalutinio poveikio, kadangi pagrindines I skirsnio nuostatas jau apima derinamieji teisės 
aktai. Aiškiai atskyrus teisės aktus, taikomus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo 
prekėms, ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams taikomų 
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taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms būtų lengviau užtikrinti jų taikymą.

Pakeitimas 145
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl rizikos, kuriai taikomi Sąjungos
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, kuriais 
siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir 
saugą, – jei gaminys atitinka tuos
reikalavimus;

a) dėl rizikos, kuriai taikomi Sąjungos
derinamieji teisės aktai, kuriais siekiama 
apsaugoti žmonių sveikatą ir saugą – jei 
gaminys atitinka Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus ar pagal juos nustatytus
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 146
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos reikalavimai nenustatyti, dėl rizikos, 
kuriai taikomi Europos standartai, – jeigu 
gaminys atitinka atitinkamus Europos 
standartus ar jų dalis, kurių nuorodos pagal 
16 ir 17 straipsnius paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje;

b) dėl rizikos, kuriai taikomi Europos 
standartai, – jeigu gaminys atitinka 
atitinkamus Europos standartus ar jų dalis, 
kurių nuorodos pagal 16 ir 17 straipsnius 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 2 ir 6 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintiems gaminiams siekiant išvengti dubliavimosi ir 
šalutinio poveikio, kadangi pagrindines I skirsnio nuostatas jau apima derinamieji teisės 
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aktai. Aiškiai atskyrus teisės aktus, taikomus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo 
prekėms, ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams taikomų 
taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms būtų lengviau užtikrinti jų taikymą.

Pakeitimas 147
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos reikalavimai nenustatyti, dėl rizikos, 
kuriai taikomi Europos standartai, – jeigu 
gaminys atitinka atitinkamus Europos 
standartus ar jų dalis, kurių nuorodos pagal
16 ir 17 straipsnius paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje;

b) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos reikalavimai nenustatyti, dėl rizikos, 
kuriai taikomi Europos standartai, – jeigu 
gaminys atitinka atitinkamus Europos 
standartus ar jų dalis, kurių nuorodos pagal 
16 ir 17 straipsnius paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir, kai 
tinkama, jei jis atitinka papildomus 
sveikatos ir saugos reikalavimus, 
nustatytus valstybės narės, kurioje 
gaminys tiekiamas rinkai, teisės aktais;

Or. fr

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais gaminys, atitinkantis visus susijusius Europos standartus ar jų dalis, 
negali būti laikomas saugiau, nebent jis taip pat atitiktų nacionalinius saugos reikalavimus, 
priimtus laikantis Sutarties.

Pakeitimas 148
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos ir b punkte nurodytuose Europos 
standartuose reikalavimai nenustatyti, dėl 

c) kai b punkte nurodytuose Europos 
standartuose ar pagal juos reikalavimai 
nenustatyti, dėl rizikos, kuriai taikomi 
valstybės narės, kurioje gaminys tiekiamas 
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rizikos, kuriai taikomi valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, – jei gaminys atitinka tuos 
nacionalinius reikalavimus;

rinkai, įstatymuose nustatyti sveikatos ir 
saugos reikalavimai, – jei gaminys atitinka 
tuos nacionalinius reikalavimus;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 2 ir 6 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintiems gaminiams siekiant išvengti dubliavimosi ir 
šalutinio poveikio, kadangi pagrindines I skirsnio nuostatas jau apima derinamieji teisės 
aktai. Aiškiai atskyrus teisės aktus, taikomus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo 
prekėms, ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams taikomų 
taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms būtų lengviau užtikrinti jų taikymą.

Pakeitimas 149
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos ir b punkte nurodytuose Europos 
standartuose reikalavimai nenustatyti, dėl 
rizikos, kuriai taikomi valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, – jei gaminys atitinka tuos 
nacionalinius reikalavimus.

c) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos ir b punkte nurodytuose Europos 
standartuose reikalavimai nenustatyti, dėl 
rizikos, kuriai taikomi valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, – jei gaminys atitinka tas 
nacionalines taisykles, su sąlyga, kad 
pastarosios atitiktų Sąjungos teisę.

Or. en

Pakeitimas 150
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris 
pateikia rinkai gaminį, kurio neapima 1 
dalyje nustatyti atvejai, paprašius pateikia 
rinkos priežiūros institucijoms ir bet 
kuriam ekonominės veiklos vykdytojui, 
kuriam platinami šie gaminiai, įrodymus 
apie produkto saugą. Jei šis reikalavimas 
neįvykdomas, gaminys pašalinamas iš 
rinkos.

Or. en

Pagrindimas

Kaip jau yra nustatyta BPSD, gaminių, kurie neatitinka suderintų standartų, nacionalinių ar 
suderintų teisės aktų, pareiga pateikti įrodymus iš tikrųjų turėtų būti ekonominės veiklos 
vykdytojų pareiga. Labai svarbu šiame reglamente išaiškinti šio principo pasekmes, visų 
pirma tokiu metu, kai rinkos priežiūros institucijoms sunku rasti išteklių tinkamai vykdyti savo 
veiklą.

Pakeitimas 151
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos prielaida neatleidžia rinkos 
priežiūros institucijų nuo pareigos atlikti 
veiksmus pagal rinkos priežiūros 
reglamentą tais atvejais, kai atsiranda 
naujų įrodymų apie gaminio keliamą 
riziką, net jei jis patenkina ar atitinka 
reikalavimus. 

Or. es

Pakeitimas 152
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Vertinant gaminio saugą visais atvejais 
atsižvelgiama į atsargumo principą.

Or. es

Pakeitimas 153
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai nėra Sąjungos derinamųjų teisės 
aktų, Europos standartų ar sveikatos ir 
saugos reikalavimų, nustatytų valstybės 
narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose, kaip nurodyta 5 straipsnio a, 
b ir c punktuose, nustatant, ar gaminys 
saugus, atsižvelgiama į šiuos aspektus, 
visų pirma:

Išbraukta.

a) gaminio savybes, prie kurių 
priskiriama jo sandara, pakuotė, 
surinkimo ir, kai taikoma, įrengimo ir 
techninės priežiūros instrukcijos;
b) poveikį kitiems gaminiams, kai galima 
pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais;
c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas 
nuorodas ar informaciją apie gaminį;
d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus;
e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys, nors nėra maisto produktas, yra 
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panašus į maisto produktą ir dėl formos, 
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių gali būti palaikytas maisto 
produktu.
Gaminys negali būti laikomas nesaugus 
dėl to, kad galima užtikrinti didesnį 
saugos lygį, ar dėl to, kad esama mažesnę 
riziką keliančių gaminių.

Or. en

(žr. Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 3 dalį)

Pagrindimas

Dabartinė vartojimo prekių atitikties saugos reikalavimui vertinimo sistema (kuri veikia labai 
gerai) turėtų būti išsaugota. Siekiant sukurti teisinį tikrumą, nauji elementai, kurie galėtų 
supainioti ekonominės veiklos vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo institucijas, turėtų būti 
laikomi savanoriškais. Tuo tikslu 6 straipsnio 1 ir 2 pastraipų eilės tvarka turėtų būti sukeista 
ir naujoji 2 dalis turėtų būti paremta nuostata „gali“.

Pakeitimas 154
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai nėra Europos standartų ar 
sveikatos ir saugos reikalavimų, nustatytų 
valstybės narės, kurioje gaminys 
tiekiamas rinkai, įstatymuose, kaip 
nurodyta 5 straipsnio a, b ir c punktuose, 
nustatant, ar gaminys atitinka bendrąjį 
saugos reikalavimą, atsižvelgiama šiuos 
aspektus (jei tokių esama), visų pirma:
a) savanoriškus nacionalinius standartus, 
kuriais į nacionalinę teisę perkeliami kiti 
nei 5 straipsnio b punkte nurodyti susiję 
Europos standartai;
b) valstybėje narėje, kurioje gaminys 
parduodamas, parengtus nacionalinius 
standartus;



PE516.922v03-00 48/156 AM\1003186LT.doc

LT

c) Komisijos rekomendacijas, 
nustatančias gaminių saugos vertinimo 
gaires;
d) gaminių saugos geros praktikos 
kodeksus, taikomus atitinkamame 
sektoriuje;
e) mokslo ir technologijų pažangą.

Or. en

(žr. Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 3 dalį ir to paties autoriaus pateiktus 6 straipsnio 1 ir 
2 dalių ir 2 ir 5 straipsnių pakeitimus)

Pagrindimas

Dabartinė vartojimo prekių atitikties saugos reikalavimui vertinimo sistema (kuri veikia labai 
gerai) turėtų būti išsaugota. Siekiant sukurti teisinį tikrumą, nauji elementai, kurie galėtų 
supainioti ekonominės veiklos vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo institucijas, turėtų būti 
laikomi savanoriškais. Tuo tikslu 6 straipsnio 1 ir 2 pastraipų eilės tvarka turėtų būti sukeista 
ir naujoji 2 dalis turėtų būti paremta nuostata „gali“.

Pakeitimas 155
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nėra Sąjungos derinamųjų teisės aktų, 
Europos standartų ar sveikatos ir saugos 
reikalavimų, nustatytų valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose, kaip nurodyta 5 straipsnio a, b 
ir c punktuose, nustatant, ar gaminys 
saugus, atsižvelgiama į šiuos aspektus, 
visų pirma:

Kai nėra Sąjungos derinamųjų teisės aktų, 
Europos standartų ar sveikatos ir saugos 
reikalavimų, nustatytų valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose, kaip nurodyta 5 straipsnio a, b 
ir c punktuose, gaminio saugos vertinimas 
atliekamas prieš gaminį tiekiant rinkai, 
atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

Or. de

Pakeitimas 156
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nėra Sąjungos derinamųjų teisės aktų, 
Europos standartų ar sveikatos ir saugos
reikalavimų, nustatytų valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose, kaip nurodyta 5 straipsnio a, b 
ir c punktuose, nustatant, ar gaminys 
saugus, atsižvelgiama į šiuos aspektus, 
visų pirma:

Siekiant nustatyti, ar gaminys saugus, 
atsižvelgiama į šiuos aspektus, kai jie nėra
įtraukti į Sąjungos derinamuosius teisės
aktus, Europos standartus ar sveikatos ir 
saugos reikalavimus, nustatytus valstybės 
narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose, kaip nurodyta 5 straipsnio a, b 
ir c punktuose:

Or. es

Pagrindimas

Visi a–e punktuose pateikti aspektai yra bendro pobūdžio aspektai, į kuriuos turi būti 
atsižvelgiama vertinant gaminio keliamą riziką, ir jie ne visi yra įtraukti į atskirus Sąjungos ir 
nacionalinius teisės aktus. Todėl siūloma, kad šie reikalavimai būtų taikomi visiems 
gaminiams, nepriklausomai ar nuo to, ar jie yra suderinti, visų pirma e punkto reikalavimas, 
kuris yra paremtas bendruoju visiems gaminiams taikomu reikalavimu, nustatytu Direktyvoje 
87/357/EEB (ši direktyva panaikinama).

Pakeitimas 157
Josef Weidenholzer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šiuos kriterijus atsižvelgia visi 
ekonominės veiklos vykdytojai visoje 
gamybos ir vertės grandinėje.

Or. de

Pakeitimas 158
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gaminio savybes, prie kurių priskiriama
jo sandara, pakuotė, surinkimo ir, kai 
taikoma, įrengimo ir techninės priežiūros 
instrukcijos;

a) gaminio savybes, prie kurių
priskiriamas jo autentiškumas, sandara, 
pakuotė, surinkimo ir, kai taikoma, 
įrengimo ir techninės priežiūros 
instrukcijos;

Or. fr

Pagrindimas

Autentiškumas yra vartotojo saugos garantija, jis padeda užtikrinti gaminio kilmę ir atitiktį, 
todėl turėtų būti vienas iš kriterijų vertinant gaminio saugumą.

Pakeitimas 159
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas 
nuorodas ar informaciją apie gaminį;

c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas 
nuorodas ar informaciją apie gaminį, 
kurios gali būti pateikiamos vien tik 
iliustracijų ar piktogramų forma;

Or. it

Pakeitimas 160
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas 

c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas 
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nuorodas ar informaciją apie gaminį; nuorodas ar informaciją apie gaminį, 
kurios gali būti pateikiamos vien tik 
iliustracijų ar piktogramų forma;

Or. it

Pakeitimas 161
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus;

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus, kurie 
sąlygomis, kurias galima pagrįstai 
numatyti, gali naudoti gaminį;

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 13 konstatuojamosios dalies ir 16 straipsnio 2a dalies 
(nauja) pakeitimus)

Pagrindimas

pažeidžiamų vartotojų sąvoka apima daug įvairių aplinkybių, kurios nepatenka į įprastų 
atsakomybės sąlygų apibrėžtį. Todėl pažeidžiamiems vartotojams kylanti rizika turėtų būti 
vertinama, pagal tai, kaip tikėtina, kad jie naudos gaminį sąlygomis, kurias galima pagrįstai 
numatyti. Šis pakeitimas taip pat įtrauktas į to paties autoriaus pateiktą 16 straipsnio 
2a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas 162
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus;

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo sąlygomis, kurias galima 
pagrįstai numatyti, gali kilti rizika, 
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kategorijas, ypač pažeidžiamus vartotojus, 
tokius kaip vaikus, vyresnio amžiaus ir 
neįgalius asmenis, drauge atsižvelgiant į 
pažeidžiamumą dėl konkrečių gaminių 
kategorijų;

Or. en

Pakeitimas 163
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus;

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus, tokius kaip 
vaikus, vyresnio amžiaus ir neįgalius 
asmenis, drauge atsižvelgiant į 
pažeidžiamumą paremtą tam tikra dėl 
gaminio kylančia rizika; 

Or. en

Pakeitimas 164
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus;

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, savybes;

Or. de

Pakeitimas 165
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys, nors nėra maisto produktas, yra 
panašus į maisto produktą ir dėl formos, 
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių gali būti palaikytas maisto 
produktu;

e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys:

– nors nėra maisto produktas, yra panašus į 
maisto produktą ir dėl formos, kvapo, 
spalvos, išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, 
apimties, dydžio ar kitų savybių gali būti 
palaikytas maisto produktu;
– nors nėra žaislas, aiškiai yra panašus į 
žaislą ir gali būti labai patrauklus 
vaikams;

Or. en

Pagrindimas

Bet koks gaminys gali būti patrauklus vaikams vien dėl to, kad vaikai dažnai domisi 
suaugusiųjų naudojamais daiktais. Todėl yra sunku įvertinti, ar gaminys yra „patrauklus 
vaikams“. Todėl gamintojas turėtų numatyti pateikti įspėjimą tik tuomet, kai gaminio išvaizda 
aiškiai primena žaislą.

Pakeitimas 166
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys, nors nėra maisto produktas, yra 
panašus į maisto produktą ir dėl formos,
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių gali būti palaikytas maisto 

e) gaminio išvaizdą, jo savybes ir pakuotę,
ypač tais atvejais, kai gaminys, nors nėra 
maisto produktas, yra panašus į maisto 
produktą ir dėl formos, kvapo, spalvos, 
išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, apimties, 
dydžio ar kitų savybių gali būti palaikytas 
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produktu; maisto produktu; visų pirma tais atvejais, 
kai gaminys gali traukti vaikus jį naudoti 
taip, kad jis keltų pavojų vaikų sveikatai ir 
saugai;

Or. en

Pakeitimas 167
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys, nors nėra maisto produktas, yra 
panašus į maisto produktą ir dėl formos, 
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių gali būti palaikytas maisto 
produktu.

e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys, nors nėra maisto produktas, yra 
panašus į maisto produktą ir dėl formos, 
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių gali būti palaikytas maisto 
produktu, arba atvejais, kai gaminys yra 
patrauklus vaikams dėl savo savybių: 
formos, papuošimų, kvapo, skleidžiamo 
garso, judesio ir t. t.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma, kad e punktas būtų taikomas gaminiams, kurie yra patrauklūs vaikams, tačiau jiems 
gali kelti pavojų (pvz.: maisto formos ir jo kvapo trintukai, čiulpinukų pavidalo mikrofonai, 
lempos, šildytuvai, oro drėkintuvai, vabzdžių naikinimo priemonės, ledų gamybos aparatai, 
skrudintuvai, sumuštinių šildytuvai ir kiti vaikams patrauklūs daiktai).

Pakeitimas 168
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminys negali būti laikomas nesaugus To, kad galima užtikrinti didesnį saugos 
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dėl to, kad galima užtikrinti didesnį saugos 
lygį, ar dėl to, kad esama mažesnę riziką 
keliančių gaminių.

lygį, ar to, kad esama mažesnę riziką 
keliančių gaminių, nepakanka, kad 
gaminys būtų laikomas nesaugus.

Or. de

Pakeitimas 169
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, kai nustatoma, ar 
gaminys yra saugus, atsižvelgiama, kai 
galima, į šiuos aspektus, visų pirma:

Išbraukta.

a) mokslo ir technologijų pažangą;
b) Europos standartus, išskyrus tuos, 
kurių nuorodos pagal 16 ir 17 straipsnius 
paskelbtos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje;
c) tarptautinius standartus;
d) tarptautinius susitarimus;
e) Komisijos gaminių saugos vertinimo 
rekomendacijas ar gaires;
f) valstybėje narėje, kurioje gaminys 
tiekiamas rinkai, parengtus nacionalinius 
standartus;
g) gaminių saugos geros praktikos 
kodeksus, taikomus atitinkamame 
sektoriuje;
h) pagrįstus vartotojų lūkesčius dėl 
saugos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad dabartinė vartojimo prekių atitikties saugos reikalavimui vertinimo 
sistema (kuri veikia labai gerai) bus išsaugota. Siekiant sukurti teisinį tikrumą, nauji 
elementai, kurie galėtų supainioti ekonominės veiklos vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo 
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institucijas, turėtų būti laikomi savanoriškais. Tuo tikslu 6 straipsnio 1 ir 2 pastraipų eilės 
tvarka turėtų būti sukeista ir naujoji 2 dalis turėtų būti paremta nuostata „gali“.

Pakeitimas 170
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 1 dalyje išvardytų aspektų, 
vertinant, ar gaminys yra saugus, gali būti 
atsižvelgiama, kai galima, į šiuos su 
gaminiais ir jų naudojimu susijusius 
aspektus, visų pirma:
a) gaminio savybes, prie kurių 
priskiriama jo autentiškumas, sandara, 
pakuotė, surinkimo ir, kai taikoma, 
įrengimo ir techninės priežiūros 
instrukcijos;
b) poveikį kitiems gaminiams, kai galima 
pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais;
c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas 
nuorodas ar informaciją apie gaminį;
d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus, kurie 
sąlygomis, kurias galima pagrįstai 
numatyti, gali naudoti gaminį;
e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys, nors nėra maisto produktas, yra 
panašus į maisto produktą ir dėl formos, 
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių gali būti palaikytas maisto 
produktu.
Gaminys negali būti laikomas nesaugus 
dėl to, kad galima užtikrinti didesnį 
saugos lygį, ar dėl to, kad esama mažesnę 



AM\1003186LT.doc 57/156 PE516.922v03-00

LT

riziką keliančių gaminių.

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktus 6 straipsnio 1, 1a (nauja) 2 dalių pakeitimus)

Pagrindimas

Siekiant sukurti teisinį tikrumą, nauji elementai, kurie galėtų supainioti ekonominės veiklos 
vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo institucijas, turėtų būti laikomi savanoriškais. Tuo tikslu 6 
straipsnio 1 ir 2 pastraipų eilės tvarka turėtų būti sukeista ir naujoji 2 dalis turėtų būti 
paremta nuostata „gali“. Greta siūlomų kriterijų taip pat turėtų būti galima atsižvelgti į 
gaminių autentiškumą, kadangi daugelis suklastotų gaminių yra nesaugūs.

Pakeitimas 171
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokslo ir technologijų pažangą; Išbraukta.

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktą 6 straipsnio 1a dalies (nauja) pakeitimą)

Pagrindimas

Nukelta į sąrašo pabaigą. Nors ir svarbu atsižvelgti į mokslo ir technologijų pažangą, tai 
neturėtų būti pirmasis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti. Dėl pažangos paprastai pasiekiamas 
didesnis saugos lygmuo. Tačiau gaminys vis dar gali būti laikomas sugus, net jei rinkoje 
esama didesnius saugos standartus atitinkančių gaminių. Šis pakeitimas taip pat įtrauktas į to 
paties autoriaus pateiktą 6 straipsnio 2a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas 172
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokslo ir technologijų pažangą; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti gaminio saugos vertinimo kriterijų įgyvendinimą, šie kriterijai turi būti 
objektyvūs ir pateikti gamintojams. Mokslo ir technologijų pažanga ir pagrįsti vartotojų 
lūkesčiai dėl saugos nepatenkina šių sąlygų.

Pakeitimas 173
Josef Weidenholzer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) reikalavimus, nustatytus dėl 
standartizavimo prašymo pagal 
16 straipsnio 1 dalį;

Or. de

Pakeitimas 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) atsargumo principą; 

Or. it

Pakeitimas 175
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) esminius reikalavimus, nurodytus 
standartizacijos įgaliojimuose pagal šio 
reglamento 16 straipsnį;

Or. fr

Pagrindimas

Kol standartas kuriamas, atitikties esminiams reikalavimams, nustatytiems standartizacijos 
įgaliojimuose, peržiūra gali būti naudingas gaminio saugos rodiklis.

Pakeitimas 176
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kitų valstybių narių standartus;

Or. es

Pakeitimas 177
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) esminius reikalavimus, Komisijos 
paskelbtus siekiant laikytis direktyvos dėl 
bendrosios gaminių saugos 4 straipsnio 1 
dalies a punkto nuostatų;

Or. es
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Pakeitimas 178
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pagrįstus vartotojų lūkesčius dėl 
saugos;

Išbraukta.

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktą 6 straipsnio 1a dalies (nauja) pakeitimą)

Pagrindimas

Šis kriterijus yra nepagrįstas ir sukuria teisinį netikrumą ekonominės veiklos vykdytojams, 
kadangi jie turi nustatyti, kas yra „pagrįsti vartotojų lūkesčiai“ kiekvieno gaminio atveju, 
nebūdami tikti, ar rinkos priežiūros institucijos neinterpretuos šios sąvokos skirtingai. Šis 
pakeitimas taip pat įtrauktas į to paties autoriaus pateiktą 6 straipsnio 2a dalies (nauja) 
pakeitimą.

Pakeitimas 179
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pagrįstus vartotojų lūkesčius dėl 
saugos;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti gaminio saugos vertinimo kriterijų įgyvendinimą, šie kriterijai turi būti 
objektyvūs ir pateikti gamintojams. Mokslo ir technologijų pažanga ir pagrįsti vartotojų 
lūkesčiai dėl saugos nepatenkina šių sąlygų.

Pakeitimas 180
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) Sąjungos teisės aktus dėl alternatyvų 
reglamentavimo tikslais naudojamiems 
bandymams su gyvūnais, kaip nurodyta 
Reglamentuose (ES) Nr. 1907/2006 ir 
(ES) Nr. 1223/2009 ir Direktyvoje 
2010/63/ES;

Or. en

Pakeitimas 181
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) mokslo ir technologijų pažangą.

Or. en

(žr. to paties autoriaus pateiktą 6 straipsnio 1a dalies (nauja) pakeitimą)

Pagrindimas

Nukelta į sąrašo pabaigą. Nors ir svarbu atsižvelgti į mokslo ir technologijų pažangą, tai 
neturėtų būti pirmasis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti. Dėl pažangos paprastai pasiekiamas 
didesnis saugos lygmuo. Tačiau gaminys vis dar gali būti laikomas sugus, net jei rinkoje 
esama didesnius saugos standartus atitinkančių gaminių. Šis pakeitimas taip pat įtrauktas į to 
paties autoriaus pateiktą 6 straipsnio 2a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

6a straipsnis
Ženklinimas CE+ ženklu

Žymėti CE+ ženklu gali tik gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas.
CE+ ženklu pažymimi tik vartojimo 
gaminiai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, ir juo nežymimi jokie kiti 
gaminiai. CE+ ženklu pažymima po to, 
kai atliekami prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui atsitiktine tvarka 
atrinktų pardavimui skirtų produktų 
tipinių pavyzdžių bandymai.
CE+ ženklas yra vienintelis ženklas, 
patvirtinantis, kad gaminys buvo 
išbandytas ir buvo nustatyta, kad jis 
saugus.

Or. en

Pakeitimas 183
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Ženklinimas CE+ ženklu

1. Žymėti CE+ ženklu gali tik gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas.
2. CE+ ženklu žymimi tik vartojimo 
gaminiai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, ir juo nežymimi jokie kiti 
gaminiai.
3. Pateikdamas ar pateikęs CE+ ženklą, 
gamintojas nurodo, kad akredituotoji 
įstaiga, kompetentinga vertinti tam tikro 
produkto saugą, atliko šio gaminio 
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bandymus ir nustatė, kad jis atitinka 
šiame reglamente numatytą saugos 
reikalavimą. CE+ ženklu pažymima po to, 
kai atliekami prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui atsitiktine tvarka 
atrinktų pardavimui skirtų produktų 
tipinių pavyzdžių bandymai. 
4. CE+ ženklas yra vienintelis ženklas, 
patvirtinantis, kad gaminys buvo 
išbandytas ir buvo nustatyta, kad jis 
saugus.
5. Draudžiama gaminį ženklinti žymomis, 
ženklais ar užrašais, kurie gali klaidinti 
trečiąsias šalis dėl ženklo CE+ reikšmės 
ar formos. Gaminys gali būti ženklinamas 
kitu ženklu, jei dėl to nesumažėja ženklo 
CE+ matomumas, įskaitomumas ir 
nepasikeičia jo reikšmė.
6. Valstybės narės užtikrina tinkamą 
tvarkos, pagal kurią reglamentuojamas 
CE+ ženklas, taikymą ir imasi būtinų 
veiksmų tuo atveju, jei ženklas 
naudojamas netinkamai. Valstybės narės 
taip pat numato sankcijas už pažeidimus 
ir gali numatyti baudžiamąsias sankcijas 
už sunkius pažeidimus. Tos sankcijos turi 
būti proporcingos pažeidimo rimtumui ir 
veiksmingai atgrasyti nuo netinkamo 
naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis reikalavimų neatitinkančių žiebtuvėlių modelių, parduodamų ES, pažymėti atitikties 
sertifikatais, gautais bandymus atlikus trečiosioms šalims. Tai yra todėl, kad nesant 
nepriklausomos trečiosios šalies, dalyvaujančios pavyzdžių atrinkime, gamintojai gali bandyti 
iš anksto parengtus pavyzdžius, kurie neatitinka realiai parduodamų gaminių, ir gauti 
gaminių, kurie nebuvo išbandyti, atitikties sertifikatus. Taip yra klaidinama ir keliamas tikras 
pavojus vartotojų saugai.

Pakeitimas 184
Markus Pieper, Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda 
turi būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.
3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 
2 dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės 
šalį gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
valstybę narę.

Or. de

Pagrindimas

Privalomas kilmės šalies nurodymas vartotojams nesuteiktų pridėtinės vertės ir sukeltų 
nereikalingą painiavą. iki šios taikytomis taisyklė buvo užtikrinama, kad būtų užtikrinamas 
vartotojų saugumas. Be to, dėl prievolės nurodyti kilmės šalį atsirastų nereikalingi nauji 
biurokratiniai formalumai, o tai itin kenktų MVĮ.

Pakeitimas 185
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda 
turi būti pateikta ant pakuotės ar gaminio
dokumentuose.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.
3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 
2 dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės 
šalį gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
valstybę narę.

Or. en

Pakeitimas 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda 
turi būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.
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2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.
3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal
2 dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės 
šalį gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
valstybę narę.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas nurodyti vartojimo prekių kilmę nei įvertintas poveikio vertinime, nei yra 
nurodytas naujoje teisinėje sistemoje. Juo nebūtų pagerinamas vartotojų saugumas ar 
gaminio atsekamumas, kurie jau užtikrinami kitomis suderintų teisės aktų ir reglamento dėl 
vartojimo prekių saugos priemonėmis. Taip pat jis klaidintų gaminių, kurie yra sudėtingos 
visą pasaulį apimančios tiekimo grandinės rezultatas, vartotojus. Galiausiai, jo 
įgyvendinimas būtų brangus ekonominės veiklos vykdytojams ir valdžios institucijoms.

Pakeitimas 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda 
turi būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
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2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.
3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 
2 dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės 
šalį gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
valstybę narę.

Or. de

Pagrindimas

Privaloma kilmės nuoroda nebus padidinamas gaminio saugumas. Ant gaminių šiuo metu jau 
turi nurodytas gamintojo adresas ir identifikacinis numeris, pagal kuriuos juos galima atsekti. 
Susiejus gaminio saugą su muitinės kodekso nuostatomis atitinkamos įmonės patirtų didelių 
išlaidų ir laiko sąnaudų.

Pakeitimas 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda 
turi būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.
3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 
2 dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės 
šalį gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
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valstybę narę.

Or. pl

Pakeitimas 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda
turi būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.
3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 
2 dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės 
šalį gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
valstybę narę.

Or. de

Pagrindimas

Privalomo kilmės šalies nurodymo, susieto su muitinės tvarka dėl nepreferencinės kilmės, 
nustatymas nebuvo Komisijos ankstesnio poveikio vertinimo dalis. Be to, šis pasiūlymas 
panašus į pasiūlymą dėl reglamento COM(2005)661, kuris buvo atšauktas 2013 m kovo mėn.
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Pakeitimas 190
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda 
turi būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.
3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 
2 dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės 
šalį gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
valstybę narę.

Or. pl

Pakeitimas 191
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio ir jo 
sudėtinių medžiagų kilmės šalies nuoroda 
arba, kai dėl gaminio dydžio ar pobūdžio 
tokios nuorodos pateikti neįmanoma, ši 
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pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

nuoroda turi būti pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose. Kiekvienu atveju 
atitinkama nuoroda pažymima matomai ir 
vartotojas ją gali lengvai identifikuoti.

Or. it

Pakeitimas 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose. Gamintojai ir 
importuotojai ant gaminių taip pat nurodo 
sudedamųjų medžiagų kilmę. Galutinio 
gaminio kilmės nuoroda turi būti aiškiai 
matoma vartotojui.

Or. it

Pakeitimas 193
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda, įskaitant jo 
gamybai panaudotų žaliavų kilmės 
nuorodą, arba, kai dėl gaminio dydžio ar 
pobūdžio tokios nuorodos pateikti 
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dokumentuose. neįmanoma, ši nuoroda turi būti pateikta 
ant pakuotės ar gaminio dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad etiketėje nurodyta šalis nebūtų „paskutinės ekonominės transformacijos“ šalis. 
Kitaip tai reikštų, kad, pvz., kailis iš Europos, perdirbtas Kinijoje, būtų pažymėtas etikete 
„Kilmės šalis: Kinija“, ir vartotojai negalėtų žinoti, kur ir kokiomis sąlygomis buvo 
pagaminta žaliava, pvz., kailis.

Pakeitimas 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

1. Gamintojai ir importuotojai turi 
nurodyti gaminio kilmės šalį, kad būtų 
užtikrinamas gaminio atsekamumas 
tiekimo grandinėje. Gamintojai ir 
importuotojai užtikrina, kad visi gaminiai
nepriklausomai nuo to, ar jų kilmės šalis 
yra ES valstybė narė, ar trečioji šalis, būtų 
pažymėti gaminio kilmės šalies nuoroda 
arba, kai dėl gaminio dydžio ar pobūdžio 
tokios nuorodos pateikti neįmanoma, ši 
nuoroda turi būti pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose. Platintojai prieš 
tiekdami gaminį Europos vidaus rinkai 
privalo užtikrinti, kad gamintojas ar 
importuotojas tinkamai nurodė kilmės 
šalį.

Or. de

Pakeitimas 195
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio ir jo 
sudėtinių medžiagų kilmės šalies nuoroda 
arba, kai dėl gaminio dydžio ar pobūdžio 
tokios nuorodos pateikti neįmanoma, ši 
nuoroda turi būti pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose.

Or. it

Pagrindimas

Sudėtis yra svarbus gaminio saugos vertinimo elementas. Informacijoje apie gaminį taip pat 
turi būti nurodyta jo sudėtinių medžiagų kilmė. Privaloma sudėtinių medžiagų kilmės nuoroda 
padidintų MVĮ kompetenciją valstybėse narėse, kurios patiria ekonominių padarinių dėl 
skaidrumo trūkumo šioje srityje.

Pakeitimas 196
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr.
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, 23–25 straipsniuose.

2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. XXXX/13, nustatančio Sąjungos
muitinės kodeksą, 52–55 straipsniuose, 
įskaitant deleguotuosius aktus, kurie 
priimami pagal 55 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 197
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 2 
dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės šalį 
gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią 
valstybę narę.

3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 2 
dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai etiketėje 
„Pagaminta ...“kaip kilmės šalį gali 
nurodyti Sąjungą arba konkrečią valstybę 
narę. Gamintojo pavadinimas ir adresas 
taip pat turėtų būti atitinkamai nurodyti 
ant visų ES vidaus rinkai tiekiamų 
gaminių.

Or. de

Pakeitimas 198

Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 2 
dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės šalį
gali nurodyti Sąjungą arba konkrečią
valstybę narę.

3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 2 
dalį, yra Sąjungos valstybė narė, 
gamintojai ir importuotojai kaip kilmės šalį
privalo nurodyti tą valstybę narę.

Or. it

Pagrindimas

Nuoroda „Europos Sąjunga“ yra per daug bendro pobūdžio, kad galėtų būti naudojama kaip 
kilmės nuoroda. 

Pakeitimas 199
Gino Trematerra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gamintojams kilmę nurodyti 
leidžiama tik anglų kalba („Made in 
[šalies pavadinimas]“), kadangi vartotojai 
šią nuorodą jau supranta. 

Or. it

Pakeitimas 200
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikdami gaminius rinkai gamintojai 
užtikrina, kad tie gaminiai buvo 
suprojektuoti ir pagaminti laikantis 4 
straipsnyje nustatyto bendrojo saugos 
reikalavimo.

1. Prieš pateikdami gaminius rinkai 
gamintojai užtikrina, kad tie gaminiai buvo 
suprojektuoti ir pagaminti laikantis 4 
straipsnyje nustatyto bendrojo saugos 
reikalavimo.

Or. de

Pakeitimas 201
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gamintojai vartotojams pateikia 
pakankamai informacijos, kad šie galėtų 
įvertinti gaminio keliamą pavojų, kai jis 
naudojamas įprastu ar numatomu būdu, 
kai toks pavojus nėra iš karti aiškus 
negavus tinkamo įspėjimo, kad vartotojai 
galėtų imtis atsargos dėl tokių pavojų 
priemonių.
Gamintojai gaminių keliamą pavojų 
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įvertina prieš pateikdami juos rinkai.

Or. es

Pagrindimas

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Pakeitimas 202
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatyta 
ir taikoma tvarka, kuria užtikrinama, kad
serijinės gamybos būdu gaminami 
gaminiai atitiktų 4 straipsnyje nustatytą 
bendrąjį saugos reikalavimą.

2. Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatyta 
ir taikoma tvarka, kuria užtikrinama, kad 
gaminami gaminiai atitiktų 4 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą, 
atitinkamus sveikatos ir saugos 
reikalavimus, nustatytus Sąjungos ir 
Europos standartuose, ir sveikatos ir 
saugos reikalavimus, nustatytus valstybių 
narių, kuriose rengiamasi gaminį tiekti 
rinkai, teisės aktuose.

Or. de

Pakeitimas 203
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatyta 
ir taikoma tvarka, kuria užtikrinama, kad 
serijinės gamybos būdu gaminami gaminiai 
atitiktų 4 straipsnyje nustatytą bendrąjį 
saugos reikalavimą.

2. Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatyta 
ir taikoma tvarka, kuria užtikrinama, kad 
serijinės gamybos būdu gaminami gaminiai 
atitiktų 4 straipsnyje nustatytą bendrąjį 
saugos reikalavimą.

Gamintojai saugo gaminių partijų 
kontrolės registrą ir pareikalavus jį 
pateikia priežiūros institucijoms.

Or. es

Pagrindimas

Patirtis, įgyta valdant RAPEX, parodė, kad gaminiai rinkoje yra nevienodi, dažnai pasitaiko 
atvejai, kai atlikus trijų rinkos pavyzdžių bandymus paaiškėja, kad nėra jų nė dviejų vienodų.

Pakeitimas 204
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant nustatyti pavojų, kurį gali 
kelti gaminys, gamintojai atlieka tinkamas 
procedūras ir užtikrina gaminio saugą ir 
jo atitiktį 2 dalyje nurodytus standartus; 
Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kurias konkrečiai nustatomi aspektai, 
kuriuos turi patikrinti gamintojas, 
tirdamas galimą riziką, įskaitant analizės 
formatą.

Or. de

Pakeitimas 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai,
kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai, siekdami užtikrinti 
didžiausią gaminio saugą, mažiausiai 
kartą per metus atlieka prižiūrint teismo 
pareigūnui, valdžios institucijai ar bet 
kokiam kitam kiekvienos valstybės narės 
paskirtam įgaliotam asmeniui atsitiktine 
tvarka atrinktų pardavimui skirtų 
produktų tipinių pavyzdžių tyrimus,
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

Or. en

Pakeitimas 206
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, mažiausiai kartą 
per metus dalyvaujant įgaliotam valstybės 
atstovui atlieka rinkai tiekiamų gaminių
atsitiktine tvarka atrinktų pavyzdžių 
tyrimus, nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną. Visų pirma, 
gaminių. kuriems taikomas Komisijos 
sprendimas pagal Reglamento dėl 
gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį, 
tyrimus gamintojai privalo atlikti tokiomis 
pačiomis sąlygomis.



PE516.922v03-00 78/156 AM\1003186LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 207
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, mažiausiai kartą 
per metus atlieka prižiūrint teismo 
pareigūnui, valdžios institucijai ar bet 
kokiam kitam kiekvienos valstybės narės 
paskirtam įgaliotam asmeniui atsitiktine 
tvarka atrinktų pardavimui skirtų 
produktų tipinių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

Visų pirma, gaminių. kuriems taikomas 
Komisijos sprendimas pagal Reglamento 
dėl gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį, 
tyrimus gamintojai atlieka tokiomis 
pačiomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 208
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, mažiausiai kartą 
per metus atlieka prižiūrint teismo 
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nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

pareigūnui, valdžios institucijai ar bet 
kokiam kitam kiekvienos valstybės narės 
paskirtam įgaliotam asmeniui atsitiktine 
tvarka atrinktų pardavimui skirtų 
produktų tipinių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną. Visų pirma, 
gaminių. kuriems taikomas Komisijos 
sprendimas pagal Reglamento dėl 
gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį, 
tyrimus gamintojai atlieka tokiomis 
pačiomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats pagrindimas, kaip ir 6 a straipsnio (naujas) pagrindimas.

Pakeitimas 209
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai atlieka rinkai tiekiamų 
gaminių pavyzdžių tyrimus, nagrinėja
skundus ir registruoja informaciją apie 
skundus, reikalavimų neatitinkančius 
gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat 
informuoja platintojus apie vykdomą 
stebėseną. Ši informacija pareikalavus 
pateikiama priežiūros institucijoms.

Or. es

Pagrindimas

Tai labai svarbu atvejais, kai institucijos gauna skundą dėl gaminio ir siekia sužinoti, ar 
gamintojas yra gavęs panašių skundų ir kaip jis į juos reagavo.
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Pakeitimas 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių tipinių pavyzdžių, 
atrinktų kontroliuojant teismo pareigūnui 
ar bet kokiam kiekvienos valstybės narės 
paskirtam įgaliotam asmeniui, tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

pakeitimu siekiama pagerinti rinkoje jau esančių gaminių pavyzdžių tyrimų patikimumą, kai 
manoma, kad šie gaminiai galėtų kelti pavojų. Pavyzdžių reprezentatyvumas užtikrinamas 
tuo, kad juos atrenka trečioji šalis (teismo pareigūnas arba asmuo, kurį paskiria valstybių 
narių nacionalinės kompetentingos institucijos).

Pakeitimas 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tais atvejais, kai rinkai tiekiamiems 
gaminiams taikomas ar buvo taikomas 
Komisijos sprendimas pagal [Reglamento 
dėl gaminių rinkos priežiūros] 12 
straipsnį, kad apsaugotų vartotojų 
sveikatą ir saugą, gamintojai arba, kai 
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tinkama, importuotojai mažiausiai kartą 
per metus atlieka rinkai tiekiamų gaminių 
tipinių pavyzdžių, atrinktų kontroliuojant 
teismo pareigūnui ar bet kokiam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui, tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama gamintojams (arba importuotojams, kai gamintojas yra įsisteigęs 
trečiojoje šalyje) nustatyti prievolę atlikti gaminių, kuriems buvo taikomas Komisijos 
sprendimas pagal Reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį (didelį pavojų 
keliantys gaminiai, pateisinantys Sąjungos veiksmus), pavyzdžių tyrimus. Šie pavyzdžių 
tyrimai turėtų būti atliekami bent kartą per metus.

Pakeitimas 212
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali 
kelti gaminys, parengia techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus 
atitinkamai sudaro:

Gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali 
kelti gaminys, parengia atskirų gaminių 
kategorijų techninius dokumentus.
Techninius dokumentus atitinkamai 
sudaro:

Or. en

Pakeitimas 213
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali 
kelti gaminys, parengia techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus

Gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali 
kelti gaminys, parengia techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus 
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atitinkamai sudaro: sudaro:

Or. de

Pakeitimas 214
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai proporcingai rizikai, kurią 
gali kelti gaminys, parengia techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus
atitinkamai sudaro:

Gamintojai parengia techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus 
sudaro:

Or. es

Pakeitimas 215
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrasis gaminio ir jo esminių savybių, 
kurios yra svarbios vertinant gaminio
saugą, aprašymas;

a) bendrasis gaminio kategorijos ir jo 
esminių savybių, kurios yra svarbios 
vertinant saugą, aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 216
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrasis gaminio ir jo esminių savybių, a) bendrasis gaminio aprašymas, pagal 
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kurios yra svarbios vertinant gaminio 
saugą, aprašymas;

kurį gaminio informacijos bylą galima 
lengvai priskirti tam gaminiui, ir gaminio
esminių savybių, kurios yra svarbios 
vertinant gaminio saugą, aprašymas;

Or. es

Pakeitimas 217
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Gamintojo pavadinimas ir adresas.
Techniniai dokumentai pateikiami 
valstybės narės, kurioje gaminiu 
prekiaujama, kalba arba kalba, kuri yra 
priimtina rinkos priežiūros institucijai, 
kuri jų pareikalavo;

Or. es

Pagrindimas

Pagerinamas gaminio atsekamumas. Tekstas nukopijuotas iš Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 
dėl kosmetikos gaminių 11 straipsnio 2 dalies a punkto.

Pakeitimas 218
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimos rizikos, susijusios su gaminiu, 
ir jai pašalinti ar sumažinti skirtų 
priemonių analizė, įskaitant visų gamintojo 
ar jo vardu kitos šalies atliktų tyrimų 
rezultatus;

b) galimos rizikos, susijusios su gaminio 
kategorija, ir jai pašalinti ar sumažinti 
skirtų priemonių analizė, įskaitant visų 
gamintojo ar jo vardu kitos šalies atliktų 
tyrimų rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 219
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimos rizikos, susijusios su gaminiu, ir 
jai pašalinti ar sumažinti skirtų priemonių 
analizė, įskaitant visų gamintojo ar jo 
vardu kitos šalies atliktų tyrimų rezultatus;

b) galimos rizikos, susijusios su gaminiu
pagal [2a dalį]*, ir jai pašalinti ar 
sumažinti skirtų priemonių analizė, 
įskaitant visų gamintojo ar jo vardu kitos 
šalies atliktų tyrimų rezultatus;

__________________
* Prašom įrašyti dalį, kuri atitinka Josefo 
Weidenholzerio pateiktą 16 pakeitimą dėl 
8 straipsnio 2a dalies (naujos). 

Or. de

Pakeitimas 220
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai taikoma, 5 straipsnio b punkte 
nurodytų Europos standartų arba 5 
straipsnio c punkte nurodytų sveikatos ir 
saugos reikalavimų, nustatytų valstybės 
narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose, arba kitų 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų aspektų, taikomų, kad būtų 
laikomasi 4 straipsnyje nustatyto bendrojo 
saugos reikalavimo, sąrašas;

c) kai taikoma, 5 straipsnio b punkte
nurodytų Europos standartų arba 5 
straipsnio c punkte nurodytų sveikatos ir 
saugos reikalavimų, nustatytų valstybės 
narės, kurioje gaminiai tiekiami rinkai, 
įstatymuose, arba kitų 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų aspektų, taikomų, kad būtų 
laikomasi 4 straipsnyje nustatyto bendrojo 
saugos reikalavimo, sąrašas;

Or. en
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Pakeitimas 221
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Tais atvejais, kai gamintojas 
nepateikia gaminio rinkai, gamintojo 
pavadinimas, registruotasis prekės 
pavadinimas ar registruotasis prekės 
ženklas ir adresas, kuriuo su juo galima 
susisiekti.

Or. en

Pagrindimas

Jei ne ES gamintojo pavadinimas ir adresas turi būti pateiktas ant importuojamo produkto, ši 
informacija būti žinoma importuotojo konkurentams ir verslo klientams, taigi ateityje jie 
galėtų išvengti to importuotojo ir gaminį gauti tiesiogiai ir ne ES gamintojo. Dėl to MVĮ būtų 
neskatinamos importuoti ir būtų labai iškreipiama konkurencija. Todėl siūloma šią 
informaciją įtraukti į techninius dokumentus.

Pakeitimas 222
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bet kuris iš pirmos pastraipos c 
punkte nurodytų Europos standartų, 
sveikatos ir saugos reikalavimų ar kitų 
aspektų taikytas tik iš dalies, nurodomos 
taikytos dalys.

Jeigu bet kuris iš pirmos pastraipos c 
punkte nurodytų Europos standartų, 
sveikatos ir saugos reikalavimų ar kitų 
aspektų taikytas tik iš dalies, nurodomos 
taikytos dalys ir, kai tinkama, pateikiama 
informacija, kaip buvo atsižvelgta į riziką, 
kurią apima dalys , kurios nebuvo 
taikytos.

Or. fr
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Pagrindimas

Tais atvejais, kai gamintojai pasirenka taikyti tik dalį sveikatos ar saugos standarto ar 
reikalavimų, jie turėtų nurodyti, kokiu būdu jie pasirinko spręsti kitos rūšies rizikos, įtrauktos 
į standartą, klausimą.

Pakeitimas 223
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei pagrįstai prašoma, 
leidžia su jais elektronine ar neelektronine 
forma susipažinti rinkos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 224
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei pagrįstai prašoma, 
leidžia su jais susipažinti rinkos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 225
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai penkis metus metų po 
gaminio pateikimo rinkai, jei pagrįstai
prašoma, leidžia rinkos priežiūros 
institucijoms susipažinti su atitinkamomis 
techninių dokumentų dalimis elektroniniu 
ar fiziniu formatu.

Techniniai dokumentai nebūtinai turi būti 
saugomi Sąjungos teritorijoje, taip pat jie 
neprivalo būti nuolat prieinami fizine 
forma. Tačiau juos turi būti įmanoma 
surinkti ir pateikti per pagrįstą laikotarpį.

Or. en

(žr. Sprendimo Nr. 726/2008/EB R2 straipsnio 9 dalį ir R4 straipsnio 9 dalį, Direktyvos 
2006/42/EB VII A priedo 2 dalį, EK gaires dėl Direktyvos 2006/95/EB taikymo ir to paties 

autoriaus pateiktą 10 straipsnio 89 dalies pakeitimą)

Pagrindimas

Gamintojai nesuderintų vartojimo gaminių techninius dokumentus turėtų privalėti parengti tik 
gavę pagrįstą prašymą, kadangi nelaikoma, kad tie gaminiai kelia didelį pavojų. Nustačius 
bendro pobūdžio pareigą būtų sukuriama neproporcinga administracinė našta. Siūloma 
formuluotė parengta pagal Mašinų direktyvą. Siūlomas 10 metų laikotarpis akivaizdžiai 
viršija daugumos vartojimo gaminių gyvavimo ciklą, todėl jis turėtų būti sutrumpintas.

Pakeitimas 226
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai užtikrina, kad techniniai 
dokumentai, jei prašoma, galėtų būti 
suteikti rinkos priežiūros institucijoms
dešimt metų po gaminio pateikimo rinkai.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamentas dėl vartojimo prekių saugos neturėtų būti griežtesnis nei suderinti teisės aktai. 
Todėl importuotojai neturėtų privalėti saugoti techninius dokumentus, bet turėtų paprašius 
juos suteikti institucijoms.

Pakeitimas 227
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai dešimt metų po paskutinio
gaminio pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

Or. es

Pagrindimas

Šis laikotarpis turėtų prasidėti paskutinę datą, kai produktas buvo pateiktas rinkai.

Pakeitimas 228
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų pažymėti tipo, partijos ar serijos 
numeriu ar kitu gaminį identifikuoti 
leidžiančiu elementu, kuris turi būti toks, 
kad vartotojai jį lengvai pamatytų ir 
perskaitytų, arba, kai tai neįmanoma dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose.

6. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų pažymėti tipo, partijos ar serijos 
numeriu ar kitu gaminį identifikuoti 
leidžiančiu elementu, kuris turi būti toks, 
kad vartotojai jį lengvai pamatytų ir 
perskaitytų, arba, kai tai neįmanoma dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose. Šiuo atveju turėtų 
būti rekomenduojama, kad vartotojai 
saugotų ant pakuotės ar gaminio 
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dokumentuose nurodytą informaciją.

Or. de

Pakeitimas 229
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų pažymėti tipo, partijos ar serijos 
numeriu ar kitu gaminį identifikuoti 
leidžiančiu elementu, kuris turi būti toks, 
kad vartotojai jį lengvai pamatytų ir 
perskaitytų, arba, kai tai neįmanoma dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose.

6. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų pažymėti gaminio modelio, tipo, 
partijos ar serijos numeriu ar kitu gaminį 
identifikuoti leidžiančiu elementu, kuris 
turi būti toks, kad vartotojai jį lengvai 
pamatytų ir perskaitytų, arba, kai tai 
neįmanoma dėl gaminio dydžio ar 
pobūdžio, – kad būtina informacija būtų 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 230
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų pažymėti tipo, partijos ar serijos 
numeriu ar kitu gaminį identifikuoti 
leidžiančiu elementu, kuris turi būti toks, 
kad vartotojai jį lengvai pamatytų ir 
perskaitytų, arba, kai tai neįmanoma dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose.

6. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminiai 
būtų pažymėti tipo, partijos ar serijos 
numeriu ar kitu gaminį identifikuoti 
leidžiančiu elementu, kuris turi būti toks, 
kad vartotojai jį lengvai pamatytų ir 
perskaitytų, arba, kai tai neįmanoma dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose šiuo atveju 
pridedant žodžius „ saugotina 
informacija”.
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Or. fr

Pagrindimas

Kai informacija pateikiama ant pakuotės ar prie gaminio pridedamuose dokumentuose, 
vartotojams turi būti patariama saugoti šią informaciją.

Pakeitimas 231
Constance Le Grip

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai informacija, pagal kurią galima 
identifikuoti gaminį, nėra tiesiogiai 
pateikiama ant gaminio, gamintojai 
pakankamai matomu būdu nurodo, kad 
priemonė, kurioje pateikiama ši 
informacija, privalo būti saugoma.

Or. fr

Pakeitimas 232
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jeigu gamintojai mano, kad jų 
gaminiai nekelia rizikos ar tik nedidelę 
riziką, 3, 4 ir 5 dalies nuostatos 
netaikomos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
gamintojas turi sugebėti pagrįsti savo 
sprendimą atitinkamoms rinkos priežiūros 
institucijoms, kai jos pateikia pagrįstą 
prašymą, ir tolesnės gamybos grandinės 
tiekėjams.

Or. en
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Pakeitimas 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekdami, kad gaminių sauga būtų 
didesnė, gamintojai sudaro savo gaminių 
modelių sąrašą ir pateikia jį visuomenei ir 
kitiems ekonominės veiklos vykdytojams 
bet kokiomis tinkamomis priemonėmis.
Gavęs rinkos priežiūros institucijų 
prašymą, gamintojas pateikia joms ir 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
kuriems jis platina savo gaminius, 
įrodymų, kad esama įvairių esminių jo 
gaminių modelių savybių skirtumų.

Or. en

Pakeitimas 234
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Gaminių, kuriems taikomas Komisijos 
sprendimas pagal Reglamento dėl 
gaminių rinkos priežiūros [XREFX] 12 
straipsnį, gamintojai sudaro savo gaminių 
modelių sąrašą ir drauge su pridedama 
nuotrauka pateikia jį visuomenei ir 
kitiems ekonominės veiklos vykdytojams 
bet kokiomis tinkamomis priemonėmis.
Gavęs rinkos priežiūros institucijų 
prašymą, gamintojas pateikia joms ir 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
kuriems jis platina savo gaminius, 
įrodymų, kad esama įvairių esminių jo 



PE516.922v03-00 92/156 AM\1003186LT.doc

LT

gaminių modelių savybių skirtumų, kaip 
apibrėžta šio reglamento 3 straipsnio 2 
dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti modelių sąrašą drauge su jų nuotrauka, kurio esama Lenkijos teisėje, 
sudaro sąlygas išvengti bet kokios modelių painiavos. Ekonominės veiklos vykdytojai daugiau 
nebegalėtų apeiti pašalinimo iš rinkos priemonių didindami gaminių, kurie iš esmės panašūs, 
modelių skaičių.

Pakeitimas 235
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Gamintojai sudaro savo gaminių 
modelių sąrašą ir drauge su pridedama 
nuotrauka pateikia jį visuomenei ir 
kitiems ekonominės veiklos vykdytojams 
bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
ypač jei tai gaminiai, kuriems taikomas 
Komsijos sprendimas pagal Reglamento 
dėl gaminių rinkos priežiūros [XREFX] 
12 straipsnį, ir gaminiai, kurie plačiai 
platinami.
Gavęs rinkos priežiūros institucijų 
prašymą, gamintojas pateikia joms ir 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
kuriems jis platina savo gaminius, 
įrodymų, kad esama įvairių esminių jo 
gaminių modelių savybių skirtumų, kaip 
apibrėžta šio reglamento 3 straipsnio 2 
dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti modelių sąrašą drauge su jų nuotrauka, kurio esama Lenkijos teisėje, 
sudaro sąlygas išvengti bet kokios modelių painiavos. Ekonominės veiklos vykdytojai daugiau 
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nebegalėtų apeiti pašalinimo iš rinkos priemonių didindami gaminių, kurie iš esmės panašūs, 
modelių skaičių.

Pakeitimas 236
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai 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. Kaip adresas, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju, 
nurodoma tik viena vieta.

7. Gamintojai ant gaminio nurodo savo 
pavadinimą, registruotąjį prekės 
pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, 
arba, kai tai neįmanoma, informacija 
pateikiama ant pakuotės arba gaminio 
dokumentuose arba interneto svetainėje, 
aiškiai nurodytoje ant gaminio ar jo 
pakuotės ar pridedamuose dokumentuose.
Kaip adresas, kuriuo galima susisiekti su 
gamintoju, nurodoma tik viena vieta.

Or. en

Pakeitimas 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai 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. Kaip adresas, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju, 
nurodoma tik viena vieta.

7. Gamintojai ant gaminio nurodo savo 
pavadinimą, registruotąjį prekės 
pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.
Jei tai neįmanoma dėl gaminio dydžio, 
pobūdžio ar pakuotės, nurodomas tik 
prekės ženklas. Kaip adresas, kuriuo 
galima susisiekti su gamintoju, nurodoma 
tik viena vieta.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl proporcingumo priežasčių ir siekiant, kad nesusidarytų papildoma biurokratija ir išlaidos 
dėl papildomos pakuotės ir dokumentacijos, ypač jei tai maži gaminiai arba po vieną 
parduodami gaminiai, turėtų užtekti tik nurodyti registruotąjį prekės ženklą.

Pakeitimas 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai 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. Kaip adresas, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju, 
nurodoma tik viena vieta.

7. Kai gamintojai pateikia gaminį rinkai,
ant gaminio arba, kai tai neįmanoma, ant 
pakuotės arba gaminio dokumentuose, 
arba interneto svetainėje, aiškiai 
nurodytoje ant gaminio ar jo pakuotės ar 
pridedamuose dokumentuose, savo 
pavadinimą, registruotąjį prekės 
pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.
Kaip adresas, kuriuo galima susisiekti su 
gamintoju, nurodoma tik viena vieta.

Or. en

(Žr. to paties autoriaus pateiktą 10 straipsnio 3 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Ypač smulkių gaminių (pvz., kojinių) ir gaminių, kurie gali būti parduodami atskirais 
vienetais (pvz., golfo kamuoliukai), atveju šis reikalavimas nulems dideles papildomas 
išlaidas, nes informaciją reiks pateikti atskiruose dokumentuose. Interneto svetainės, kurioje 
galima rasti papildomos informacijos, nurodymas būtų ekonomiškai efektyvesnis ir aplinką 
tausojantis būdas.

Pakeitimas 239
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, 
kai gaminį pagal gamintojo numatytą 
paskirtį galima saugiai naudoti be tokių 
instrukcijų ir saugos informacijos.

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama vaizdine forma arba kalba, 
kurią nustato valstybė narė, kurioje jis 
tiekiamas, išskyrus atvejus, kai gaminį 
pagal gamintojo numatytą paskirtį galima 
saugiai naudoti be tokių instrukcijų ir 
saugos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Vertimus į visas ES kalbas kai kuriais atvejais galima veiksmingai pakeisti instrukcijomis 
paveikslėlių ir piktogramų forma. Šie naujoviški sprendimai yra geros ir patrauklios 
alternatyvos techniniam žodynui, vartojamam tam tikrų gaminių instrukcijose.

Pakeitimas 240
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, 
kai gaminį pagal gamintojo numatytą 
paskirtį galima saugiai naudoti be tokių 
instrukcijų ir saugos informacijos.

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai
suprantama kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas, arba lengvai 
suprantamu būdu, išskyrus atvejus, kai 
gaminį pagal gamintojo numatytą paskirtį 
galima saugiai naudoti be tokių instrukcijų 
ir saugos informacijos.

Or. en

Pakeitimas 241
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, 
kai gaminį pagal gamintojo numatytą 
paskirtį galima saugiai naudoti be tokių 
instrukcijų ir saugos informacijos.

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, skirtos ir parengtos 
vartotojams lengvai suprantamu ir aiškiu 
būdu ir kalba, kurią nustato valstybė narė, 
kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, kai 
gaminį pagal gamintojo numatytą paskirtį 
galima saugiai naudoti be tokių instrukcijų 
ir saugos informacijos.

Or. es

Pakeitimas 242
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Instrukcijos ir 8 dalyje nurodyta 
saugos informacija pateikiama gerai 
matomoje vietoje ir turi būti lengvai 
įžiūrima, laisvai įskaitoma ir tam tikrais 
atvejais neištrinama. Jų jokiu būdu negali 
paslėpti, užstoti, pertraukti ar atskirti kita 
rašytinė ar vaizdinė arba bet kokia kita 
medžiaga.

Or. fr

Pagrindimas

Instrukcijos ir saugos informacija yra naudingos tik tada, kai yra aiškiai įskaitomos. Todėl 
yra tinkama tai nurodyti pagal Reglamento 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams nuostatas.

Pakeitimas 243
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba,
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba,
atitinkamai, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

(Žr. to paties autoriaus pateiktą 10 straipsnio 7 dalies ir 11 straipsnio 5 dalies pakeitimus.)

Pagrindimas

Dėl žodžio „jei“ atsiranda teisinis netikrumas, nes jis galėtų būti suprantamas taip, lyg 
esama papildomų sąlygų, kad būtų imamasi taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba 
susigrąžintas. Be to, gamintojai nedelsdami 
apie tai praneša valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
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išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 245
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi. 
Skubiais atvejais arba kai gamintojai 
nesilaiko šio reikalavimo, valstybės narės 
reikalauja, kad gamintojai imtųsi 
taisomųjų priemonių pagal [.... m. ... d. 
Europos Parlamento ir Tarybos ] 
Reglamento (ES) Nr. [.../... dėl gaminių 
rinkos priežiūros]* 9 straipsnio 3 dalį.
__________________

* Pastaba OL: prašom įrašyti Reglamento 
dėl gaminių priežiūros rinkos 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
nuorodą.

Or. de



AM\1003186LT.doc 99/156 PE516.922v03-00

LT

Pakeitimas 246
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Gamintojai 
užtikrina, kad būtų parengtos procedūros, 
pagal kurias imamasi taisomųjų veiksmų, 
pašalinami ar susigrąžinami jų produktai.
Be to, jeigu gaminys yra nesaugus, 
gamintojai nedelsdami apie tai praneša 
valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, 
rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 247
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba 
susigrąžintas. Be to, vartotojai, kuriuos 
gali paveikti gaminio neatitiktis, turi būti 
veiksmingai informuojami. Be to, 
gamintojai nedelsdami apie tai praneša 
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priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, 
rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. de

Pakeitimas 248
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba,
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba
susigrąžintas, ir tinkamai bei veiksmingai 
įspėja vartotojus, kuriems kyla rizika dėl 
gaminio neatitikties. Be to, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 249
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
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gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Jie taip pat 
imasi atitinkamų veiksmų, siekdami įspėti 
vartotojus apie pavojų, kurį jiems gali 
kelti gaminys. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, gamintojai nedelsdami apie tai 
praneša valstybių narių, kuriose tiekė 
gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, 
pateikdami išsamią informaciją, visų pirma 
apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 250
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami įspėja vartotojus apie galimą 
gaminių neatitikties keliamą riziką ir 
pataria, kokių atsargumo priemonių imtis, 
taip pat praneša apie tai valstybių narių, 
kuriose tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en
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Pakeitimas 251
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba,
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba
susigrąžintas, ir tinkamai bei veiksmingai 
įspėja vartotojus, kuriems kyla rizika dėl 
gaminio neatitikties. Be to, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pagrindimas

Importuotojas atlieka svarbų vaidmenį, nes jis atsakingas už gaminį, kurį ketina pateikti 
Europos rinkai. Todėl būtina, kad prieš teikdami gaminį rinkai importuotojai užtikrintų, jog 
vykdomi įvairūs reikalavimai, ypač kad būtų atliktas tinkamas atitikties vertinimas, kad 
gamintojas parengtų tinkamus techninius dokumentus ir kad ant gaminio būtų nurodyti 
reikalaujami atitikties ženklai.

Pakeitimas 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 

9. Jeigu gamintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
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taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi, ir 
apie šių taisomųjų veiksmų rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad gamintojų rinkos priežiūros institucijoms teikiama informacija apimtų 
galimų taisomųjų veiksmų, kurių buvo imtasi, rezultatus, kad būtų užtikrinta, jog rinkos 
priežiūros institucijoms teikiama tinkama informacija (tolesni veiksmai). Ta pati prievolė 
turėtų būti taikoma gamintojams (8 straipsnis), importuotojams (10 straipsnis) ir platintojams 
(11 straipsnis).

Pakeitimas 253
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Gamintojai užtikrina, kad būtų 
parengtos procedūros, pagal kurias 
imamasi taisomųjų veiksmų, pašalinami 
ar susigrąžinami jų produktai, ir kad 
rinkos priežiūros institucijos, pateikę 
prašymą, galėtų jomis pasinaudoti.

Or. en

Pakeitimas 254
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 a dalis (nauja)



PE516.922v03-00 104/156 AM\1003186LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Turint mintyje galimą gaminio 
keliamą riziką, tinkama, kad gamintojai 
reguliariai gautų informaciją apie mokslo 
ir technologijų raidą ir apie taisykles bei 
standartus, taikytinus pagal 6 straipsnio 2 
dalį.

Or. de

Pakeitimas 255
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rinkos priežiūros institucijos prašymu 
teikti jai visą informaciją ir dokumentus, 
kurių reikia gaminio atitikčiai įrodyti;

a) rinkos priežiūros institucijos pagrįstu
prašymu teikti jai visą informaciją ir 
dokumentus, kurių reikia gaminio atitikčiai 
įrodyti;

Or. en

Pakeitimas 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir 
kad gamintojas parengtų techninius 
dokumentus taikydamas 8 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 257
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

(Žr. to paties autoriaus pateiktus 8 straipsnio 4 dalies c punkto ir 8 straipsnio 7 dalies
pakeitimus.)

Pagrindimas

Jei ne ES gamintojo pavadinimas ir adresas turi būti pateiktas ant importuojamo produkto, ši 
informacija turi būti žinoma importuotojo konkurentams ir verslo klientams, taigi ateityje jie 
galėtų išvengti to importuotojo ir gaminį gauti tiesiogiai iš ne ES gamintojo. Dėl to MVĮ būtų 
neskatinamos importuoti ir būtų labai iškreipiama konkurencija. Todėl siūloma šią 
informaciją įtraukti į techninius dokumentus.

Pakeitimas 258
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ypač 
tai, kad gamintojo pateikti techniniai 
dokumentai, kaip nurodyta 8 straipsnio 4
dalyje, atitiktų galimą gaminio keliamą 
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riziką.

Or. de

Pakeitimas 259
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir 
kad gamintojo taikant 8 straipsnio 4 dalį 
parengti techniniai dokumentai atitiktų 
galimą su gaminiu susijusią riziką.

Or. en

Pagrindimas

Importuotojas atlieka svarbų vaidmenį, nes jis atsakingas už gaminį, kurį ketina pateikti 
Europos rinkai. Todėl būtina, kad prieš teikdami gaminį rinkai importuotojai užtikrintų, jog 
vykdomi įvairūs reikalavimai, ypač kad būtų atliktas tinkamas atitikties vertinimas, kad 
gamintojas parengtų tinkamus techninius dokumentus ir kad ant gaminio būtų nurodyti 
reikalaujami atitikties ženklai.

Pakeitimas 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

3. Importuotojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba gaminio 
dokumentuose, arba interneto svetainėje, 
aiškiai nurodytoje ant gaminio ar jo 
pakuotės ar pridedamuose dokumentuose,
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su jais galima susisiekti. Jie užtikrina, kad 
dėl bet kokios papildomos etiketės netaptų 
mažiau aiški gamintojo etiketėje pateikta 
informacija.

nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės 
ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima 
susisiekti. Jie užtikrina, kad dėl bet kokios
papildomos etiketės netaptų mažiau aiški 
gamintojo etiketėje pateikta informacija.

Or. en

(Žr. to paties autoriaus pateiktą 8 straipsnio 7 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Ypač smulkių gaminių (pvz., kojinių) ir gaminių, kurie gali būti parduodami atskirais 
vienetais (pvz., golfo kamuoliukai), atveju šis reikalavimas nulems dideles papildomas 
išlaidas, nes informaciją reiks pateikti atskiruose dokumentuose. Interneto svetainės, kurioje 
galima rasti papildomos informacijos, nurodymas būtų ekonomiškai efektyvesnis ir aplinką 
tausojantis būdas.

Pakeitimas 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
dėl bet kokios papildomos etiketės netaptų 
mažiau aiški gamintojo etiketėje pateikta 
informacija.

3. Importuotojai ant gaminio arba ant 
pakuotės arba gaminio dokumentuose 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės 
ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima 
susisiekti. Jie neužgožia jokios gamintojo
pateiktos privalomos informacijos ar su 
sauga susijusios informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiant junginį „kai tai neįmanoma“ siekiama suteikti daugiau lankstumo 
importuotojams taikant 10 straipsnio 3 dalį (jie gali nurodyti informaciją ant pakuotės, 
nebūtinai ant gaminio, todėl pakuotės atidaryti nereikia). Keičiant paskutinį sakinį siekiama 
apimti kitas galimo esminės informacijos neaiškaus pateikimo formas (ne tik naudojant 
etiketes, nes tai galima daryti, pvz., ir naudojant kitas pakuotes). Be to, informacija, minima 
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šioje nuostatoje, neturėtų apsiriboti tik ta, kuri pateikiama etiketėje.

Pakeitimas 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Importuotojai užtikrina, kad jų 
gaminiai būtų pažymėti tipo, partijos ar 
serijos numeriu ar kitu gaminį 
identifikuoti leidžiančiu elementu, kuris 
turi būti toks, kad vartotojai jį lengvai 
pamatytų ir perskaitytų, arba, kai tai 
neįmanoma dėl gaminio dydžio ar 
pobūdžio, – kad būtina informacija būtų 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 263
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Importuotojai užtikrina, kad jų 
gaminiai būtų pažymėti tipo, partijos ar 
serijos numeriu ar kitu gaminį 
identifikuoti leidžiančiu elementu, kuris 
turi būti toks, kad vartotojai jį lengvai 
pamatytų ir perskaitytų, arba kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės ar 
gaminio dokumentuose.

Or. en
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Pakeitimas 264
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Importuotojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, 
kai gaminį pagal gamintojo numatytą 
paskirtį galima saugiai naudoti be tokių 
instrukcijų ir saugos informacijos.

Importuotojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama vaizdine forma arba kalba, 
kurią nustato valstybė narė, kurioje jis 
tiekiamas, išskyrus atvejus, kai gaminį 
pagal gamintojo numatytą paskirtį galima 
saugiai naudoti be tokių instrukcijų ir 
saugos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Vertimus į visas ES kalbas kai kuriais atvejais galima veiksmingai pakeisti instrukcijomis 
paveikslėlių ir piktogramų forma. Šie naujoviški sprendimai yra geros ir patrauklios 
alternatyvos techniniam žodynui, vartojamam tam tikrų gaminių instrukcijose.

Pakeitimas 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka 
parduodamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja gamintoją ir 
platintojus apie vykdomą stebėseną.

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, mažiausiai kartą 
per metus, prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui atlieka atsitiktine 
tvarka atrinktų parduodamų gaminių
tipinių pavyzdžių tyrimus, nagrinėja 
skundus ir registruoja informaciją apie 
skundus, reikalavimų neatitinkančius 
gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat 
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informuoja gamintoją ir platintojus apie 
vykdomą stebėseną.

Or. en

Pakeitimas 266
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka 
parduodamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja gamintoją ir 
platintojus apie vykdomą stebėseną.

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, mažiausiai kartą 
per metus, prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui atlieka atsitiktine 
tvarka atrinktų parduodamų gaminių
tipinių pavyzdžių tyrimus, nagrinėja 
skundus ir registruoja informaciją apie 
skundus, reikalavimų neatitinkančius 
gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat 
informuoja gamintoją ir platintojus apie 
vykdomą stebėseną. Visų pirma, gaminių, 
kuriems taikomas ar buvo taikomas 
Komisijos sprendimas pagal Reglamento 
dėl gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį, 
tyrimus importuotojai atlieka tokiomis 
pačiomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 267
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
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saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka 
parduodamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja gamintoją ir 
platintojus apie vykdomą stebėseną.

saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, mažiausiai kartą 
per metus, prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui atlieka atsitiktine 
tvarka atrinktų parduodamų gaminių
tipinių pavyzdžių tyrimus, nagrinėja 
skundus ir registruoja informaciją apie 
skundus, reikalavimų neatitinkančius 
gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat 
informuoja gamintoją ir platintojus apie 
vykdomą stebėseną. Visų pirma, gaminių, 
kuriems taikomas ar buvo taikomas 
Komijos sprendimas pagal Reglamento 
dėl gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį, 
tyrimus importuotojai atlieka tokiomis 
pačiomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats pagrindimas, kaip ir 6a straipsnio (naujas) pagrindimas.

Pakeitimas 268
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka 
parduodamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja gamintoją ir 
platintojus apie vykdomą stebėseną.

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, atlieka atsitiktine 
tvarka atrinktų tipinių parduodamų 
gaminių pavyzdžių tyrimus, nagrinėja 
skundus ir registruoja informaciją apie 
skundus, reikalavimų neatitinkančius 
gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat 
informuoja gamintoją ir platintojus apie 
vykdomą stebėseną.

Or. en
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Pakeitimas 269
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba,
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba,
atitinkamai, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

(Žr. to paties autoriaus pateiktą 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 5 dalies pakeitimus.)

Pagrindimas

Dėl žodžio „jei“ atsiranda teisinis netikrumas, nes jis galėtų būti suprantamas taip, lyg 
esama papildomų sąlygų, kad būtų imamasi taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
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gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba 
susigrąžintas. Be to, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 271
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi. 
Skubiais atvejais arba kai gamintojai 
nesilaiko šio reikalavimo, valstybės narės 
reikalauja, kad importuotojai imtųsi 
taisomųjų priemonių pagal [.... m. ... d. 
Europos Parlamento ir Tarybos ] 
Reglamento (ES) Nr. [.../... dėl gaminių 
rinkos priežiūros]* 9 straipsnio 3 dalį.
__________________

* Pastaba OL: prašom įrašyti Reglamento 
dėl gaminių priežiūros rinkos 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
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nuorodą.

Or. de

Pakeitimas 272
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba 
susigrąžintas. Be to, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. de

Pakeitimas 273
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Jie taip pat 
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gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

imasi atitinkamų veiksmų, siekdami įspėti 
vartotojus apie pavojų, kurį jiems gali 
kelti gaminys. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, importuotojai nedelsdami apie 
tai praneša valstybių narių, kuriose tiekė 
gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, 
pateikdami išsamią informaciją, visų pirma 
apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

7. Jeigu importuotojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas 
gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka 
šio reglamento, jie nedelsdami imasi 
taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi, ir 
apie šių taisomųjų veiksmų rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad importuotojų rinkos priežiūros institucijoms teikiama informacija 
apimtų galimų taisomųjų veiksmų, kurių buvo imtasi, rezultatus, kad būtų užtikrinta, jog 
rinkos priežiūros institucijoms teikiama tinkama informacija (tolesni veiksmai). Ta pati 
prievolė turėtų būti taikoma gamintojams (8 straipsnis), importuotojams (10 straipsnis) ir 
platintojams (11 straipsnis).
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Pakeitimas 275
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Importuotojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

8. Importuotojai užtikrina, kad penkerius 
metus po gaminio pateikimo rinkai, jei
pagrįstai prašoma, rinkos priežiūros 
institucijoms būtų galima pateikti 
atitinkamas techninės dokumentacijos 
dalis elektroniniu ar fiziniu formatu.

Or. en

(Žr. Sprendimo Nr. 768/2008/EB R4 straipsnio 8 dalį ir to paties autoriaus pateiktą 8 
straipsnio 5 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Sprendime Nr. 768/2008/EB teigiama, kad importuotojai„ atiduoda EB atitikties deklaracijos 
kopiją nacionalinių priežiūros institucijų žinion ... (bus patikslintas gaminio gyvavimo ciklui 
ir pavojaus lygiui proporcingas laikotarpis) ir užtikrina, kad šioms valdžios institucijoms 
pageidaujant joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai“. Siūlomas 10 metų laikotarpis 
akivaizdžiai viršija daugumos vartojimo gaminių gyvavimo ciklą, todėl jis turėtų būti 
sutrumpintas. Prašymuose turėtų būti nurodoma su atitinkamu gaminiu susijusi nustatyta 
rizika.

Pakeitimas 276
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Importuotojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

8. Importuotojai užtikrina, kad, jei 
prašoma, rinkos priežiūros institucijoms
būtų galima pateikti techninius 
dokumentus.

Or. en
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Pakeitimas 277
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Importuotojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

8. Importuotojai užtikrina, kad, jei 
prašoma, būtų galima pateikti techninius 
dokumentus rinkos priežiūros 
institucijoms dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas dėl vartojimo prekių saugos neturėtų būti griežtesnis nei suderinti teisės aktai. 
Taigi importuotojams turėtų būti privaloma pateikti techninius dokumentus institucijoms 
paprašius, o ne saugoti juos.

Pakeitimas 278
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Importuotojai sudaro savo gaminių 
modelių sąrašus, prie kurių pridedama 
nuotrauka, ir pateikia juos visuomenei ir 
kitiems ekonominės veiklos vykdytojams 
bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
ypač jei tai gaminiai, kuriems taikomas 
Komisijos sprendimas pagal Reglamento 
dėl gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį, 
ir gaminiai, kurie plačiai platinami. Gavęs 
rinkos priežiūros institucijų prašymą, 
importuotojas pateikia joms ir visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems 
jis platina savo gaminius, įrodymų, kad 
esama esminių jo modelių skirtumų.
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Or. en

Pakeitimas 279
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiekdamas gaminį rinkai, platintojas 
veikia deramai atsižvelgdamas į šio 
reglamento reikalavimus.

1. Prieš tiekdamas gaminį rinkai, 
platintojas veikia deramai atsižvelgdamas į 
šio reglamento reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 280
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gaminys apima 
informaciją kurios reikalaujama iš 
gamintojų ir importuotojų pagal 8 
straipsnio 6, 7 ir 8 dalis bei 10 straipsnio 3 
ir 4 dalis, kai taikoma.

Or. en

Pagrindimas

Pataisyta formuluotė paaiškina, kad platintojai neprivalo patikrinti gamintojo (importuotojo) 
pateiktos informacijos tikslumo. Platintojai (ypač MVĮ) neturi įrangos, kad galėtų atlikti 
tokius techninius vertinimus. Platintojai turėtų tik patikrinti, ar pateikiama reikalaujama 
informacija. Taip platintojams, ypač MVĮ, būtų sudarytos sąlygos veiksmingiau ir teisiškai 
užtikrintai taikyti reglamentą.

Pakeitimas 281
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 282
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar ant gaminio yra 8 
straipsnio 6 ir 7 dalyse ir 10 straipsnio 3
dalyje nustatytos nuorodos ir ar prie jo 
pridedama informacija pagal 8 straipsnio 
8 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį.

Or. it

Pakeitimas 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai turi deramai patikrinti, ar 
gamintojas ir importuotojas įvykdė 8 
straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 10 straipsnio 
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nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi. 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus, kai 
jie taikomi.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nuostata suderinama su Direktyvos 2011/65/ES 10 straipsniu a punktu. 
Proporcingumo sumetimais turėtų užtekti atlikti atsitiktinius patikrinimus.

Pakeitimas 284
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gaminys 
paženklintas 8 straipsnio 6 ir 8 dalyse bei 
10 straipsnio 3 dalyje nustatytais ženklais 
ir ar prie jo pridėti 8 straipsnio 8 dalyje ir
10 straipsnio 4 dalyje nustatyti elementai.

Or. en

Pakeitimas 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi. 
Platintojai neslepia jokios privalomos ar 
su sauga susijusios informacijos, kurią 
pateikė gamintojas arba importuotojas.
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Or. en

Pagrindimas

Platintojui turėtų būti taikomi tie patys reikalavimai, kurie taikomi importuotojui (10 
straipsnio 3 dalis), jis neslepia jokios svarbios informacijos, kurią pateikė gamintojas arba 
importuotojas.

Pakeitimas 286
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, kad ant gaminio 
nurodyta visa reikiama informacija, kaip 
nustatyta 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad platintojas negali patikrinti elementų tikrumo, o tik įsitikina, kad jie 
nurodyti.

Pakeitimas 287
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai gaminiams taikomas 
ar buvo taikomas Komisijos sprendimas 
pagal Reglamento dėl gaminių rinkos 
priežiūros [XREFX] 12 straipsnį, 
platintojai, siekdami apsaugoti vartotojų 
sveikatą ir saugą, bent kartą per metus 
atlieka atsitiktine tvarka atrinktų 
parduodamų gaminių tipinių pavyzdžių 
bandymus, prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
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kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui.

Or. en

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 6 straipsnio a punkto (naujo).

Pakeitimas 288
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu platintojas mano ar turi priežasčių 
manyti, kad gaminys neatitinka šio 
reglamento, jis netieka gaminio rinkai, kol 
neužtikrinama jo atitiktis. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, platintojas apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybės narės, kurioje 
platintojas įsisteigęs, rinkos priežiūros 
institucijai.

3. Jeigu platintojas mano ar turi priežasčių 
manyti, kad gaminys neatitinka šio 
reglamento, jis netieka gaminio rinkai, kol 
neužtikrinama jo atitiktis. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, platintojas apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybės narės, kurioje 
platintojas įsisteigęs, rinkos priežiūros 
institucijai. Tais atvejais, kai gaminiams 
taikomas ar buvo taikomas Komisijos 
sprendimas pagal Reglamento dėl 
gaminių rinkos priežiūros 12 straipsnį, 
platintojai, siekdami apsaugoti vartotojų 
sveikatą ir saugą, bent kartą per metus 
atlieka atsitiktine tvarka atrinktų 
parduodamų gaminių tipinių pavyzdžių 
bandymus, prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui.

Or. en

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas, kaip ir 6 straipsnio a punkto (naujo).
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Pakeitimas 289
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu platintojas mano ar turi priežasčių 
manyti, kad gaminys neatitinka šio 
reglamento, jis netieka gaminio rinkai, kol 
neužtikrinama jo atitiktis. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, platintojas apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybės narės, kurioje 
platintojas įsisteigęs, rinkos priežiūros 
institucijai.

3. Jeigu platintojas mano ar turi priežasčių 
manyti, kad gaminys neatitinka šio 
reglamento, jis netieka gaminio rinkai, kol 
neužtikrinama jo atitiktis. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, platintojas apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybės narės, kurioje 
platintojas įsisteigęs, rinkos priežiūros 
institucijai. Tais atvejais, kai gaminiams 
taikomas ar buvo taikomas Komisijos 
sprendimas pagal Reglamento dėl 
gaminių rinkos priežiūros [XREFX] 12 
straipsnį, platintojai, siekdami apsaugoti 
vartotojų sveikatą ir saugą, bent kartą per 
metus atlieka atsitiktine tvarka atrinktų 
parduodamų gaminių tipinių pavyzdžių 
bandymus, prižiūrint teismo pareigūnui, 
valdžios institucijai ar bet kokiam kitam 
kiekvienos valstybės narės paskirtam 
įgaliotam asmeniui.

Or. en

Pakeitimas 290
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai atsakomybė už gaminį tenka 
platintojams, jie užtikrina, kad laikymo ar 
transportavimo sąlygos nepakenktų jo 
atitikčiai atitinkamai 4 straipsnyje 
nustatytam bendrajam saugos reikalavimui 
ir 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalims bei 10 
straipsnio 3 ir 4 dalims.

4. Kai atsakomybė už gaminį tenka 
platintojams, jie užtikrina, kad laikymo ar 
transportavimo sąlygos nepakenktų jo 
atitikčiai 4 straipsnyje nustatytam 
bendrajam saugos reikalavimui ir 8 
straipsnio 6, 7 ir 8 dalims bei 10 straipsnio 
3 ir 4 dalims.
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Or. en

Pakeitimas 291
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atsižvelgdami į galimą gaminio 
keliamą riziką, platintojai, siekdami 
apsaugoti vartotojų sveikatą ir saugą, gali 
atlikti atsitiktinius rinkai pateiktų 
gaminių tikrinimus.

Or. fr

Pagrindimas

Įpareigoti platintojus tikrinti gaminius būtų netinkama. Tačiau pagal dabartinę praktiką 
reglamentas turėtų skatinti platintojus atlikti patikrinimus, ypač tų gaminių, kurie galbūt kelia 
riziką.

Pakeitimas 292
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Platintojai užtikrina, kad būtų 
nustatytos taisomųjų veiksmų, jų gaminių 
pašalinimo arba susigrąžinimo 
procedūros ir rinkos priežiūros institucijų 
prašymu su jomis supažindina.

Or. en

Pakeitimas 293
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama, 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, atitinkamais atvejais, 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 8 straipsnio 9 dalies pakeitimą ir 10 straipsnio 7 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Žodis „jei“ sukuria teisinį neaiškumą, jį būtų galima suprasti kaip papildomą sąlyga imantis 
taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 294
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 8 
straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 10 straipsnio 3 
ir 4 dalių, jie pasirūpina, kad būtų imtasi 
reikiamų taisomųjų veiksmų to gaminio 
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veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama, 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

atitikčiai užtikrinti, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, platintojai 
nedelsdami apie tai praneša atitinkamai 
gamintojui arba importuotojui ir valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 295
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama, 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama, 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi. Skubiais atvejais, 
arba jei platintojas nesilaiko šio 
reikalavimo, valstybės narės reikalauja, 
kad platintojas imtųsi taisomųjų 
priemonių, kaip nustatyta … m. … d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (ES) Nr. [.../... dėl gaminių 
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rinkos priežiūros]* 9 straipsnio 3 dalyje. 
__________________

* Pastaba OL: prašom įrašyti Reglamento 
dėl gaminių rinkos priežiūros 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
nuorodą.

Or. de

Pakeitimas 296
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama, 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama, 
susigrąžintas. Platintojai užtikrina, kad 
būtų nustatytos taisomųjų veiksmų ir jų 
rinkai tiekiamų gaminių pašalinimo arba 
susigrąžinimo procedūros. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, platintojai 
nedelsdami apie tai praneša atitinkamai 
gamintojui arba importuotojui ir valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 297
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama,
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių, jie nedelsiant 
nutraukia jo tiekimą, kol nebus pranešta 
kitaip, ir pasirūpina, kad būtų imtasi 
reikiamų taisomųjų veiksmų to gaminio 
atitikčiai užtikrinti, jis būtų pašalintas arba, 
jei tinkama, susigrąžintas. Be to, platintojai 
nedelsdami apie tai praneša atitinkamai 
gamintojui arba importuotojui ir valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi. 

Or. de

Pakeitimas 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis 
būtų pašalintas arba, jei tinkama, 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys yra nesaugus ar neatitinka 
atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, 
kad nedelsiant būtų imtasi reikiamų 
taisomųjų veiksmų to gaminio atitikčiai 
užtikrinti, jis būtų pašalintas arba, jei 
tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, platintojai 
nedelsdami apie tai praneša atitinkamai 
gamintojui arba importuotojui ir valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
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institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi, bei 
apie tokių taisomųjų veiksmų rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Ta pati prievolė imtis priemonių turėtų būti taikoma gamintojams, importuotojams ir 
platintojams (įrašomas žodis „nedelsiant“). Be to, būtina užtikrinti, kad gamintojų rinkos 
priežiūros institucijoms teikiama informacija apimtų galimų taisomųjų veiksmų, kurių buvo 
imtasi, rezultatus, kad būtų užtikrinta, jog rinkos priežiūros institucijoms teikiama tinkama 
informacija (tolesni veiksmai). Ta pati prievolė turėtų būti taikoma gamintojams (8 
straipsnis), importuotojams (10 straipsnis) ir platintojams (11 straipsnis).

Pakeitimas 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Arba platintojai gali prašyti profesinės 
asociacijos, kurios nariai jie yra, įvykdyti 
jų prievoles pagal šį straipsnį arba jie 
patys tuo tikslu gali sukurti profesinę 
asociaciją, kuri veiktų kaip kolektyvinis 
subjektas.

Or. en

Pakeitimas 300
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Arba platintojai gali įstoti į profesinę 
asociaciją siekiant įvykdyti jiems pagal šį 
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straipsnį nustatytas prievoles.

Or. de

Pakeitimas 301
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Arba platintojai gali prašyti profesinės 
asociacijos, kurios nariai jie yra, įvykdyti 
jų prievoles pagal šį straipsnį arba turi 
galimybę tuo tikslu sukurti profesinę 
asociaciją, kuri veiktų kaip kolektyvinis 
subjektas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie platintojai, kurie negali arba nenori tiesiogiai užtikrinti atitikties šiame straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams, turi galimybę sukurti profesinę asociaciją, kuri būtų atsakinga už 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų vykdymą.

Pakeitimas 302
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Arba platintojai gali prašyti profesinės 
asociacijos, kurios nariai jie yra, įvykdyti 
jų prievoles pagal šį straipsnį arba jie 
patys tuo tikslu gali sukurti profesinę 
asociaciją, kuri veiktų kaip kolektyvinis 
subjektas.

Or. en
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Pakeitimas 303
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Atvejai, kai importuotojams ir 
platintojams taikomos gamintojų prievolės

Kitos ekonominės veiklos vykdytojų
prievolės

Or. de

Pakeitimas 304
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams 
taikomos gamintojų prievolės

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams 
tenka gamintojų pareigos, ir atvirkščiai

Or. it

Pakeitimas 305
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos valstybės narės 
institucijos prašymu dėl tam tikro gaminio 
atitikties ekonominės veiklos vykdytojai 
paskiria kontaktinį asmenį. Tai gali būti 1 
dalyje minimas asmuo.

Or. de
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Pakeitimas 306
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojai paskiria 
bendros gaminių saugos pareigūną ir apie 
tai praneša pareigūno valstybės narės 
kompetentingai institucijai. Valstybės 
narės gali priimti papildomas nuostatas 
šiuo klausimu.

Or. de

Pakeitimas 307
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai laikomi importuotojais ir 
jiems taikomos atitinkamos 10 straipsnyje 
nurodytos prievolės, jei jie savo vardu 
arba su savo prekės ženklu pateikia rinkai 
gaminį, kurį ES rinkai anksčiau teikė 
kitas ekonominės veiklos vykdytojas. 

Or. it

Pakeitimas 308
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai tenkinamos šios 
sąlygos:

Išbraukta.

a) tik ribotas skaičius gaminių yra 
nesaugūs, o jų identifikaciniai duomenys 
gerai žinomi;
b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika 
visapusiškai kontroliuojama ir nebegali 
kelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai;
c) gaminio keliamos rizikos priežastis yra 
tokia, kad ją pranešus institucijoms ar 
visuomenei tai nebūtų naudinga 
informacija.

Or. de

Pakeitimas 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai tenkinamos šios 
sąlygos:

1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai gamintojas, 
importuotojas arba platintojas gali įrodyti, 
kad rizika visapusiškai kontroliuojama, ir 
kad gaminis nebekelia pavojaus žmonių 
sveikatai ir saugai, ir kad buvo imtasi visų 
reikiamų taisomųjų veiksmų, kad būtų 
užtikrinta gaminio atitiktis, jį atšaukti 
arba susigrąžinti.

Or. it
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Pakeitimas 310
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai tenkinamos šios 
sąlygos:

1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai kalbama apie 
minimalią riziką, kuri yra suderinama su 
gaminio naudojimu ir laikoma priimtina 
bei atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos 
ir saugos apsaugos lygį pagal 3 straipsnio 
1 dalį arba kai tenkinamos šios sąlygos:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kad prievolė informuoti rinkos priežiūros institucijas netaikoma, 
kai kalbama apie saugius gaminius pagal 3 straipsnio apibrėžtį, t. y., bet kokį gaminį, kurio 
keliama rizika yra minimali, suderinama su gaminio naudojimu ir laikoma priimtina bei 
atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį.

Pakeitimas 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tik ribotas skaičius gaminių yra 
nesaugūs, o jų identifikaciniai duomenys 
gerai žinomi;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika 
visapusiškai kontroliuojama ir nebegali 
kelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 313
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika
visapusiškai kontroliuojama ir nebegali 
kelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai;

b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika
veiksmingai kontroliuojama siekiant 
užkirsti kelią bet kokiam žmonių sveikatai 
ir saugai keliamam pavojui;

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma pasiekti absoliučios rizikos kontrolės. Todėl reikėtų pritaikyti 
formuluotę siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 314
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika 
visapusiškai kontroliuojama ir nebegali 
kelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai;

b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika 
veiksmingai kontroliuojama;
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Or. en

Pakeitimas 315
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio keliamos rizikos priežastis yra 
tokia, kad ją pranešus institucijoms ar 
visuomenei tai nebūtų naudinga 
informacija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma, rizikos šaltinis gali būti nežinomas. Antra, jei rizikos šaltinis žinomas, 
ekonominės veiklos vykdytojams gali būti sunku nuspręsti, ar tai visuomenės interesas. Tokia 
privaloma sąlygą sukurtų teisinį neapibrėžtumą.

Pakeitimas 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio keliamos rizikos priežastis yra 
tokia, kad ją pranešus institucijoms ar 
visuomenei tai nebūtų naudinga 
informacija.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 317
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti atvejus, kuriais tenkinamos 1 
dalies sąlygos. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 318
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems dėl mažo 
jų keliamos rizikos lygio netaikomas 
reikalavimas ant paties gaminio pateikti 8 
straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems dėl mažo 
jų keliamos rizikos lygio netaikomas 
reikalavimas ant paties gaminio pateikti 8 

Išbraukta.
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straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą informaciją.

Or. it

Pakeitimas 320
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems dėl mažo jų 
keliamos rizikos lygio netaikomas 
reikalavimas ant paties gaminio pateikti 8 
straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje
nurodytą informaciją.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems dėl mažo jų 
keliamos rizikos lygio nereikia teikti 8 
straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje
nurodytos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 8 straipsnio 7 dalies ir 10 straipsnio 3 dalies formuluote, pagal kurią reikiama 
informacija taip pat gali būti nurodoma ant pakuotės arba lydinčiuose dokumentuose, jei jos 
neįmanoma pateikti ant paties gaminio.

Pakeitimas 321
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems dėl mažo jų 
keliamos rizikos lygio netaikomas 
reikalavimas ant paties gaminio pateikti 8 

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems netaikomas 
reikalavimas ant paties gaminio pateikti 8 
straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje 
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straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą informaciją.

nurodytą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu nustatyti gaminius ir ekonominės veiklos vykdytojus. Siekiant užtikrinti rinkai 
pateiktų gaminių saugą, labai svarbu aiškiai nustatyti ir apibrėžti atskirų veikėjų prievoles ir 
vaidmenį.

Pakeitimas 322
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

KomisiEmiliagips13

jos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai rinkos priežiūros institucijoms 
nurodo:

1. Jei prašoma, ekonominės veiklos 
vykdytojai teikia rinkos priežiūros 
institucijoms tokią informaciją:

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie susijusių gaminių kiekį ir bet kokia turima su atsekamumu susijusi 
informacija yra ypač naudinga rizikai įvertinti ir tiksliniams patikrinimams atlikti.

Pakeitimas 323
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jiems gaminį pateikusius ekonominės 
veiklos vykdytojus;

a) jiems gaminį pateikusius ekonominės 
veiklos vykdytojus; pateiktų gaminių 
pobūdį ir kiekį ir visas atsekamumo 
nuorodas;
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Or. de

Pakeitimas 324
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jiems gaminį pateikusius ekonominės 
veiklos vykdytojus;

a) visų jiems gaminį pateikusių 
ekonominės veiklos vykdytojų tapatybę, 
taip pat atitinkamų gaminių kiekį ir visą 
papildomą informaciją apie atsekamumą;

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie susijusių gaminių kiekį ir bet kokia turima su atsekamumu susijusi 
informacija yra ypač naudinga rizikai įvertinti ir tiksliniams patikrinimams atlikti.

Pakeitimas 325
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominės veiklos vykdytojus, kuriems 
jie pateikė gaminį;

b) ekonominės veiklos vykdytojus, kuriems 
jie pateikė gaminį; pateiktų gaminių 
pobūdį ir kiekį ir visas atsekamumo 
nuorodas;

Or. de

Pakeitimas 326
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominės veiklos vykdytojus, kuriems 
jie pateikė gaminį.

b) visų ekonominės veiklos vykdytojų, 
kuriems jie pateikė gaminį, tapatybę, taip 
pat atitinkamų gaminių kiekį ir visą 
papildomą informaciją apie atsekamumą.

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie susijusių gaminių kiekį, taip pat bet kokia turima su atsekamumu susijusi 
informacija yra ypač naudinga rizikai įvertinti ir tiksliniams patikrinimams atlikti.

Pakeitimas 327
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 10 metų po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 10 metų po to, kai jie 
pateikė gaminį.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 5 metus po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 5 metus po to, kai jie 
pateikė gaminį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į paltų gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, asortimentą ir pakankamai 
mažą jų rizikos lygį, prievolė laikyti informaciją apie tiekimo grandinę visoms vartojimo 
prekėms 10 metų būtų neproporcinga administracinė našta. Mažosios ir vidutinės įmonėms 
beveik negalėtų laikytis tokių reikalavimų, tai rimtai pakenktų jų galimybėms konkuruoti su 
stambesnėmis įmonėmis.

Pakeitimas 328
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 10 metų po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 10 metų po to, kai jie 
pateikė gaminį.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti per pagrįstai numatytą gaminio 
gyvavimo ciklo laikotarpį po to, kai jie 
pateikė gaminį.

Or. en

Pakeitimas 329
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
nurodo pirmoje dalyje minimą 
informaciją, rinkos priežiūros institucijos 
ją laiko neskelbtina.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis platintojų ir didmenininkų laiko komercine paslaptimi iš kur jie gauna produkciją ir 
kur ją teikia. Todėl būtina apsaugoti jų tiekėjų tapatybę. Ekonominių veiklos vykdytojų 
pateikta informacija turėtų naudotis tik rinkos priežiūros institucijos ir neturėtų būti 
leidžiama viešai skelbti neskelbtiną komercinę informaciją arba kad ji patektų į konkurentų 
rankas.

Pakeitimas 330
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Gaminių atsekamumas
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1. Komisija gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai, kurie 
rinkai pateikia ar tiekia tam tikrus 
gaminius ar tam tikrų kategorijų ir grupių 
gaminius, kurie dėl savo specifinių 
savybių ar ypatingų platinimo ar 
naudojimo sąlygų gali kelti didelę riziką 
žmonių sveikatai ir saugai, sukurtų 
atsekamumo sistemą arba prisijungtų prie 
tokios sistemos.
2. Atsekamumo sistema – tai 
elektroninėmis priemonėmis renkami ir 
saugomi duomenys, pagal kuriuos galima 
identifikuoti gaminį ir jo tiekimo 
grandinėje veikiančius ekonominės 
veiklos vykdytojus, taip pat prie gaminių, 
jų pakuočių ar lydimųjų dokumentų 
tvirtinamos duomenų laikmenos, 
suteikiančios prieigos prie tų duomenų 
galimybę.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi:
a) didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, 
kaip nurodyta 1 dalyje, galintys kelti 
gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės;
b) duomenys, kuriuos ekonominės veiklos 
vykdytojai renka ir saugo naudodamiesi 2 
dalyje nurodyta atsekamumo sistema.
4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti duomenų laikmenos tipą ir jo 
tvirtinimo būdus, kaip nurodyta 2 dalyje. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
5. Komisija, pagal 3 ir 4 dalis priimdama 
priemones, atsižvelgia į:
a) priemonių ekonominį veiksmingumą, 
įskaitant jų poveikį įmonėms, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
b) suderinamumą su tarptautiniu lygiu 
naudojamomis atsekamumo sistemomis.

Or. en
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Pagrindimas

Nėra įrodymų, kad šios nuostatos turės papildomą vertę ar naudą vartotojams, rinkos 
priežiūros institucijoms ar ekonominės veiklos vykdytojams. Dėl šių nuostatų verslo įmonės 
turės papildomų sąnaudų, kurios iki šiol neapskaičiuotos, ir greičiausiai bus perduotos 
vartotojams. Be to, nėra įrodymų, kad yra tokių nesuderintų gaminių, kurių keliama rizika 
tokia didelė, kad būtų pateisintas šis metodas. Taigi tai neproporcinga.

Pakeitimas 331
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali reikalauti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar 
tiekia tam tikrus gaminius ar tam tikrų 
kategorijų ir grupių gaminius, kurie dėl 
savo specifinių savybių ar ypatingų 
platinimo ar naudojimo sąlygų gali kelti 
didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, 
sukurtų atsekamumo sistemą arba 
prisijungtų prie tokios sistemos.

1. Pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais tam tikrais 
atvejais Komisija gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai, kurie 
rinkai pateikia ar tiekia tam tikrus gaminius 
ar tam tikrų kategorijų ir grupių gaminius, 
kurie dėl savo specifinių savybių ar 
ypatingų platinimo ar naudojimo sąlygų 
gali kelti didelę riziką žmonių sveikatai ir 
saugai, sukurtų atsekamumo sistemą arba 
prisijungtų prie tokios sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Prieš pateikdama naujus atsekamumo reikalavimus, Komisija turėtų pasikonsultuoti su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., verslo ir vartotojų organizacijomis, kad 
galėtų pasinaudoti jų žiniomis ir kad būtų atsižvelgta į praktinius šių reikalavimų aspektus.

Pakeitimas 332
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali reikalauti, kad ekonominės 1. Komisija gali reikalauti, kad ekonominės 
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veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar 
tiekia tam tikrus gaminius ar tam tikrų 
kategorijų ir grupių gaminius, kurie dėl 
savo specifinių savybių ar ypatingų 
platinimo ar naudojimo sąlygų gali kelti 
didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, 
sukurtų atsekamumo sistemą arba 
prisijungtų prie tokios sistemos.

veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar 
tiekia tam tikrus gaminius ar tam tikrų 
kategorijų ir grupių gaminius, o ypač tuos,
kurie dėl savo specifinių savybių ar 
ypatingų platinimo ar naudojimo sąlygų 
gali kelti didelę riziką žmonių sveikatai ir 
saugai, sukurtų atsekamumo sistemą arba 
prisijungtų prie tokios sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Galėtų būti naudinga sukurti atsekamumą užtikrinančią sistemą taip pat kitoms gaminių 
kategorijoms, kadangi būtina identifikuoti gaminį ir jo tiekimo grandinėje veikiančius 
ekonominės veiklos vykdytojus (ankstesnio 15 straipsnio 2 dalis).

Pakeitimas 333
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsekamumo sistema – tai 
elektroninėmis priemonėmis renkami ir 
saugomi duomenys, pagal kuriuos galima 
identifikuoti gaminį ir jo tiekimo 
grandinėje veikiančius ekonominės veiklos 
vykdytojus, taip pat prie gaminių, jų 
pakuočių ar lydimųjų dokumentų 
tvirtinamos duomenų laikmenos, 
suteikiančios prieigos prie tų duomenų 
galimybę.

2. Atsekamumo sistema – tai 
elektroninėmis priemonėmis renkami ir 
saugomi duomenys, pagal kuriuos galima 
identifikuoti gaminį ir jo tiekimo 
grandinėje veikiančius ekonominės veiklos 
vykdytojus, taip pat prie gaminių, jų 
pakuočių ar lydimųjų dokumentų 
tvirtinamos duomenų laikmenos, 
suteikiančios prieigos prie tų duomenų 
galimybę. Atsekamumo sistema turi 
apimti priemones, kuriomis būtų galima 
išplėsti gaminių atsekamumą iki vartotojo 
pasitelkiant neprivalomus savanoriškus 
veiksmus. 

Or. en

Pakeitimas 334
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsekamumo sistema turi apimti 
priemones, kuriomis būtų galima išplėsti 
gaminių atsekamumą iki vartotojo 
pasitelkiant neprivalomus savanoriškus 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 335
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, 
kaip nurodyta 1 dalyje, galintys kelti
gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės;

a) gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės, 
kuriems turėtų būti taikomi atsekamumo 
reikalavimai, kaip nurodyta 1 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Galėtų būti naudinga sukurti atsekamumą užtikrinančią sistemą taip pat kitoms gaminių 
kategorijoms, kadangi būtina identifikuoti gaminį ir jo tiekimo grandinėje veikiančius 
ekonominės veiklos vykdytojus (ankstesnio 15 straipsnio 2 dalis).

Pakeitimas 336
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, 
kaip nurodyta 1 dalyje, galintys kelti 

a) didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, 
kaip nurodyta 1 dalyje, galintys kelti 
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gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės. gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės.
Komisija deleguotuosiuose teisės aktuose 
privalo nurodyti, ar ji taikė Sprendimu 
2010/15/ES numatytą rizikos analizės 
metodologiją, arba, jei šis metodas tam 
tikro gaminio atžvilgiu netinkamas, 
išsamiai aprašo jos taikytą metodą.

Or. fr

Pakeitimas 337
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias 
Europos standartizacijos organizacijas 
prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų 
Europos standartą, kuriuo siekiama
užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis 
atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. 
Komisija nustato parengti prašomo 
Europos standarto turinio reikalavimus ir 
priėmimo terminą.

Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias 
Europos standartizacijos organizacijas 
prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų 
Europos standartą, kuriuo siekiama 
užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis 
atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. 
Atsižvelgdama į svarbių suinteresuotųjų 
subjektų nuomones, tinkamais atvejais
Komisija nustato parengti prašomo 
Europos standarto turinio reikalavimus ir 
priėmimo terminą.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 24 konstatuojamosios dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Komisija atitinkamais atvejais turėtų atsižvelgti į suinteresuotųjų subjektų nuomones, 
spręsdama dėl Europos saugos standartų turinio, siekiant užtikrinti, kad tokie standartai būtų 
tinkami, proporcingi ir veiksmingi.

Pakeitimas 338
Josef Weidenholzer

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

 Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias 
Europos standartizacijos organizacijas 
prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų 
Europos standartą, kuriuo siekiama 
užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis 
atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. 
Komisija nustato parengti prašomo 
Europos standarto turinio reikalavimus ir 
priėmimo terminą.

Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias 
Europos standartizacijos organizacijas 
prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų 
Europos standartą, kuriuo siekiama 
užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis 
atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. 
Komisija, remdamasi 19 straipsnio 1 
dalies 1 pastraipoje minėto komiteto 
rekomendacija, nustato parengti prašomo 
Europos standarto turinio reikalavimus ir 
priėmimo terminą.

Or. de

Pakeitimas 339
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą 
prašymą priima įgyvendinimo sprendimu. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą 
prašymą priima deleguotuoju teisės aktu 
pagal 20 straipsnį.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 27 konstatuojamosios dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Nauji Europos saugos standartai, pagal 4 straipsnį skirti vartojimo prekėms, turėtų būti 
laikomi papildančiais pagrindinį teisės aktą, kadangi jais pagal SESV 290 straipsnį 
pridedami neesminiai elementai. Atsižvelgiant į bendrą 4 straipsnio pobūdį, Europos
Parlamentas ir Taryba turėtų turėti galimybę atšaukti Komisijos įgaliojimus rengti naujus 
standartus arba pateikti prieštaravimus. Todėl būtų tikslinga suteikti įgaliojimus deleguotuoju 
aktu.
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Pakeitimas 340
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama Europos standartizacijos 
organizacija per vieną mėnesį po 1 dalyje 
nurodyto prašymo gavimo nurodo, ar jį 
priima.

2. Atitinkama Europos standartizacijos 
organizacija per vieną mėnesį po 1 dalyje 
nurodyto prašymo gavimo nurodo, ar jį 
priima. Jei standartizacijos organizacija 
atmeta 1 dalyje nurodytą prašymą, 
Komisija gali pavesti kitiems tinkamiems 
veikėjams atlikti šią užduoti.

Or. de

Pakeitimas 341
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Europos standartas tenkina jam 
keliamus reikalavimus ir 4 dalyje nustatytą 
bendrąjį saugos reikalavimą, nuorodą į tokį 
Europos standartą Komisija nedelsdama 
paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

5. Jeigu Europos standartas tenkina abu 
jam keliamus reikalavimus ir 4 dalyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą, ir 
tai pagal 19 straipsnio 3 dalį patvirtina 19 
straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje minėtas 
komitetas, nuorodą į tokį Europos 
standartą Komisija nedelsdama paskelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. de

Pakeitimas 342
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Sankcijos
1. Valstybės narės nustato sankcijų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus skyrimo
taisykles ir imasi visų priemonių, kad jos 
būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos. Valstybės narės iki [įrašyti 
datą – 3 mėnesiai iki datos, kurią 
pradedamas taikyti šis reglamentas] 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius 
pakeitimus.
2. Nustatant 1 dalyje 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.

Or. en

(Žr. Reglamento Nr. 2013/0048 (COD) 31 straipsnį.)

Pagrindimas

 Už gaminių saugos taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos turėtų būti vienodos visiems 
gaminiams (suderintiems ir nesuderintiems, vartojimo prekėms ir profesionaliajam 
naudojimui skirtiems gaminiams) ir turėtų taip pat būti taikomos, neatitikties, pvz., aplinkos 
standartams, atvejais. Todėl sankcijų skyrimo taisyklės turėtų būti numatytos tik rinkos 
priežiūros reglamente.

Pakeitimas 343
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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

Sankcijų proporcingumas jau nustatytas sakiniu: „Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.“.

Pakeitimas 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į įmonių dydį ir apyvartą, 
taip pat į faktinius ekonominės veiklos 
vykdytojų atliktus veiksmus, kurie sudaro 
gamybos proceso dalį, ir į tai, kokiu mastu 
jie gali paveikti gaminio saugą. 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. it

Pakeitimas 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant 1 dalyje 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. Sankcijos taip 
pat gali būti padidintos atsižvelgiant į 
gaminių kiekį, vertę ir laikotarpį, kuriuo 
jie buvo teikiami rinkai. 

Or. de

Pakeitimas 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į įmonių metinę apyvartą. 
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. pl

Pakeitimas 347
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į įmonių gaminio arba 
gaminių, kurie neatitinka reikalavimų, 
apyvartą, ir 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.

Or. en

Pagrindimas

Vien tik įmonės dydis – netinkamas kriterijus sankcijoms nustatyti. Verčiau sankcijų dydis 
turėtų būti grindžiamas reikalavimų neatitinkančių gaminių apyvarta, kad įmonės nebūtų 
neproporcingai baudžiamos.

Pakeitimas 348
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą, į
įmonių dydį, ypač į mažųjų ir vidutinių 
įmonių padėtį, taip pat į faktinius 
ekonominės veiklos vykdytojų atliktus 
veiksmus, kurie sudaro gamybos proceso 
dalį, ir į tai, kokiu mastu jie gali paveikti 
gaminio saugą. Jei už gaminio 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.

Or. it
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Pakeitimas 349
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į įmonių dydį ir 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.

Or. pl

Pakeitimas 350
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą, į
įmonių apyvartą ir dydį, ypač į mažųjų ir 
vidutinių įmonių padėtį, taip pat į faktinius 
ekonominės veiklos vykdytojų atliktus 
veiksmus, kurie sudaro gamybos proceso 
dalį, ir į tai, kokiu mastu jie gali paveikti 
gaminio saugą. Jei už gaminio 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.

Or. it

Pakeitimas 351
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje 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.

2. Nustatant pirmoje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į pažeidimo 
sunkumą ir į neteisėtas dėl jo gautas 
pajamas. 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 352
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tačiau taikant šio reglamento 16 ir 17 
straipsnius Komisijai padeda Reglamentu 
(ES) Nr. 1025/2012 įsteigtas komitetas. Šis 
komitetas – tai Reglamente (ES) Nr. 
182/2011 apibrėžtas komitetas.

Tačiau taikant šio reglamento 16 ir 17 
straipsnius Komisijai padeda Reglamentu 
(ES) Nr. 1025/2012 įsteigtas komitetas. Šis 
komitetas – tai Reglamente (ES) Nr. 
182/2011 apibrėžtas komitetas. Tai nedaro 
poveikio 16 straipsnio 1 ir 5 dalyse 
nurodytoms kompetencijos sritims.

Or. de

Pakeitimas 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti deleguotuosius 
įgaliojimus, nurodytus 13 straipsnio 3 
dalyje ir 15 straipsnio 3 dalyje. Sprendimu 
dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti deleguotieji 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 15 straipsnio 3 
dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą.
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas 
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įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę sprendime nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų galiojimui.

Or. it


