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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl direktyvos dėl bendros gaminių saugos peržiūros ir rinkos priežiūros
(2010/2085(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
Nr. 765/2008, kuriuo nustatomi akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimai, susiję su 
gaminio prekyba, ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/932  ,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 768/2008/EB dėl bendros gaminių pardavimo sistemos, panaikinantį Tarybos 
sprendimą 93/465/EEB3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimą, nustatantį gaires dėl 
Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos RAPEX, sukurtos direktyvos 
2001/95/EB (Bendros gaminių saugos direktyva) (2010/15/EB) 12 straipsnio pagrindu, 
valdymo ir 11 straipsnyje įtvirtintos pranešimo tvarkos4,  

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2001 m. 
gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių 
saugos įgyvendinimo, (COM(2008) 0905, 

– atsižvelgdamas į Komisijos darbinį dokumentą „Bendros gaminių saugos direktyvos  
peržiūra: numatomų veiksmų santrauka“, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, 2010 m. 
gegužės 18 d.,

– atsižvelgdamas į „Prisitaikymo prie naujos teisės aktų bazės gaires (Sprendimas 
Nr. 768/2008)“, Įmonių ir pramonės GD, 2010 m. balandžio 15 d.,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos peržiūros gaires, Sveikatos ir vartotojų reikalų 
GD, 2010 m. kovo 25 d., 

– atsižvelgdamas į Komisijos darbinį dokumentą dėl direktyvos 2001/95/EB dėl bendros 
gaminių saugos ir Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatų dėl rinkos priežiūros santykio, 
Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, 2010 m. kovo 2 d.,

– atsižvelgdamas į Komisijos darbinį dokumentą „Direktyvos dėl bendros gaminių saugos 
peržiūra: pagrindinių problemų nustatymas”, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, 2009 m. 
rugsėjo 15 d.,

                                               
1 OL L 11, 2002 1 15, p. 4.
2 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
3 OL L 218, 2008 8 13, p. 82.
4 OL L 221, 2010 1 26, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio mėn. paskelbtą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto užsakytą pranešimą dėl rinkos priežiūros valstybėse narėse,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo mėn. paskelbtą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto užsakytą pranešimą dėl direktyvos dėl bendros gaminių saugos (BGSD) 
peržiūros,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 30 d. vykusį praktinį seminarą dėl direktyvos dėl 
bendros gaminių saugos ir rinkos priežiūros,

– atsižvelgdamas į ANEC ir BEUC parengtą dokumentą „Direktyvos dėl bendros gaminių 
saugos peržiūra: pagrindiniai klausimai vartotojų atžvilgiu“, ANEC-GA-2010-G-
001galutinis, BEUC X/031/2010 – 18-05/2010,

– atsižvelgdamas į bendros ANEC/ORGALIME pozicijos dokumentą „Veiksmingos 
Europos rinkos priežiūros sistemos sukūrimas“, 2009 m. balandžio mėn.

– atsižvelgdamas į trišalį ES, JAV ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris 2010 m. 
spalio 25–26 d. įvyko Šanchajuje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą, į Tarptautinės 
prekybos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7-
0000/2010),

A. kadangi svarbu užtikrinti visų į ES rinką pateikiamų gaminių saugą, kad būtų užtikrintas 
aukštas vartotojų apsaugos lygis, 

B. kadangi naujoji teisės aktų sistema (toliau – NTAS) buvo priimta 2008 m. liepos mėn., o 
Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d., 

C. kadangi būtina peržiūrėti Direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (toliau –
BGSD), kuria nustatomi Bendrijos lygiu taikomi bendrieji saugos reikalavimai 
vartotojams skirtiems gaminiams, kad atitiktų NTAS, visų pirma reglamento dėl rinkos 
priežiūros nuostatas,

D. kadangi gaminių saugos ir rinkos priežiūros teisės aktų sistemą sudaro trijų lygmenų teisės 
aktai (BGSD, NTAS ir konkrečių sektorių suderinimo direktyvos), o dėl to kyla 
neapibrėžtumas ir neaiškumas vidaus rinkoje,

E. kadangi rinkos priežiūros lygis valstybėse narėse labai skiriasi, o nemažai jų neskiria
reikalingų išteklių veiksmingai rinkos priežiūrai užtikrinti ir skirtingai suvokia „rimtą 
pavojų keliančius gaminius“,

F. kadangi labai svarbus rinkos priežiūrą vykdančių institucijų bendradarbiavimas ir bendri 
rinkos priežiūros veiksmai, todėl jie turi būti ir toliau stiprinami ir tam turi būti skiriamos 
lėšos,

G. kadangi reglamentais, palyginti su direktyvomis, užtikrinamas aiškumas, numatomumas ir 
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veiksmingumas, kaip teigiama ir M. Monti pranešime,

Rinkos priežiūra
Įvadas
1. mano, kad dabartinė rinkos priežiūros teisės aktų sistema turi būti veiksmingai sustiprinta 

ir toliau derinama;
2. siūlo Komisijai sukurti bendrą Europos Sąjungos rinkos priežiūros teisės aktų sistema;

3. ragina valstybes nares skirti tinkamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius rinkos 
priežiūrai veiklai; ragina Komisiją padėti ir paraginti valstybes nares padidinti rinkos 
priežiūrai skirtus išteklius; pabrėžia, kad žlungant rinkos priežiūrai sistemoms, 
prarandamas piliečių pasitikėjimas vidaus rinka;

4. pabrėžia, kad ekonomikos ir finansų krizė neturi tapti pasiteisinimu neskirti reikalingų 
išteklių rinkai prižiūrėti;

5. pabrėžia valstybių narių keitimosi geriausia patirtimi būtinybę; ragina rinkos priežiūrą 
vykdančias institucijas bendradarbiauti ir dalytis praktine patirtimi bei geriausia patirtimi; 
primena muitinių ir rinkos priežiūrą prie išorės sienų vykdančių institucijų 
bendradarbiavimo svarbą, kad būtų tinkamai patikrinami į Bendriją įvežami gaminiai;

6. siūlo įsteigti švietimo gaminių saugos klausimais biurus, pvz., gaminių informacijos 
centrus, kurie padėtų rengti mokymą ir perduoti informaciją pagal pramonės šakas;

7. ragina Komisiją sukurti viešą vartotojų informavimo apie gaminių saugą duomenų bazę, 
įskaitant ir skyrių skundams, kurios pagrindu bus didinamas informuotumas apie 
pavojingus gaminius visų valstybių vidaus rinkose; ragina sukurti statistinę nelaimingų 
atsitikimų sistemą, kurios pagrindu bus skelbiami Europos Komisijos suderinti ir 
finansuojami privalomi metiniai pranešimai, kuriuose valstybės narės praneš apie 
gaminius, dėl kurių įvyko nelaimingų atsitikimų jų teritorijose;

BGSD peržiūra
BGSD ir NTAS suderinimas – naujas bendros gaminių saugos ir rinkos priežiūros 
reglamentas
8. pritaria tam, kad būtų peržiūrėta BGSD ir kviečia suderinti BGSD sąvokas su reglamento 

dėl rinkos priežiūros sąvokomis ir ūkinės veiklos vykdytojų įsipareigojimais;
9. ragina suderinti BGSD ir NTAS atsekamumo reikalavimus, siekiant užtikrinti nuoseklią 

atsekamumo sistemą;
10. pabrėžia vienodų rimtą pavojų keliančių gaminių sąvokų ir vertinimo valstybėse narėse 

svarbą, siekiant suvienodinti saugos lygį visoje Europos Sąjungoje ir atsekamumo 
sistemą;

11. ragina Komisiją sukurti vienodą rinkos priežiūros sistemą, pateikiant, pvz., pasiūlymą dėl 
bendros gaminių saugos ir rinkos priežiūros reglamento, įtraukiant reglamentą dėl rinkos 
priežiūros ir persvarstytą BGSD į vieną patobulintą pasiūlymą dėl teisės akto, kuris būtų 
taikomas tiek suderintiems, tiek nesuderintiems gaminiams;

Papildomi konkretūs BGSD pakeitimai
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12. reikalauja, kad bendra „vaikams patrauklaus gaminio“ sąvoka būtų įtraukta į šiuo metu 
peržiūrimą BGSD ir konkrečiam sektoriui skirtus teisės aktus dėl suderintų gaminių; 
pritaria ad hoc darbo grupės dėl vaikams skirtų prietaisų veiklai; kviečia užtikrinti didesnį 
skaidrumą per visą šį procesą ir norėtų būti labiau informuotas apie iki šiol pasiektą 
pažangą;

13. mano, jog problemų kyla dėl to, kad paslaugų teikėjų gaminiams dabartinė BGSD 
netaikoma, t. y., kad bendros saugos reikalavimai taikomi tada, kai vartotojas gaminį 
įsigyja paslaugų teikėjo patalpose, tačiau netaikomi, kai tą patį gaminį pristato paslaugų 
teikėjas; pabrėžia, kad būtina ištaisyti šią teisinę spragą;

14. ragina supaprastinti Europos Sąjungos teisės aktus dėl gaminių saugos ir ragina į 
peržiūrėtą pasiūlymą įtraukti nuostatas dėl maistą imituojančių gaminių;

15. siekdamas užtikrinti kuo didesnį labiausiai pažeidžiamų vartotojų saugos lygį, kviečia 
įtraukti nuorodą dėl „žmonių su negalia“ (kartu su jau įtvirtintomis nuorodomis dėl 
„vaikų“ ir „pagyvenusių asmenų“);

16. ragina Komisiją įtvirtinti pareigą gamintojams atlikti tyrimą dėl pavojaus planavimo 
laikotarpiu; ragina nustatyti, kad nustačius pavojų, apie tai turi būti pateikiama 
informacija ant pateikto parduoti gaminio;

Neatidėliotinos Bendrijos priemonės
17. reiškia susirūpinimą dėl neatidėliotinų priemonių laikinumo, nes tai sukelia teisinį 

neapibrėžtumą; pabrėžia, kad būtina veiksmingesnė teisės aktų sistema, kurios pagrindu 
būtų užtikrintas skubus įsikišimas ir patikimi ilgalaikiai sprendimai, neperduodant 
politinių sprendimų standartizacijos organams. BGSD turėtų būti numatyta nustatyti 
konkretiems gaminiams taikomas taisykles be jokių apribojimų tiek turinio, tiek taikymo 
laikotarpio atžvilgiu;

Atsekamumas
18. pabrėžia, kad rimtą pavojų keliantys gaminiai turi būti visam laikui pašalinti arba kuo 

greičiau atšaukti iš rinkos, ir užtikrintas jų atsekamumas per tiekimo grandinę;
19. reikalauja, kad būtų veiksmingai įgyvendintos jau priimtos nustatymo procedūros; ragina 

Komisiją įvertinti naujųjų technologijų, t. y. radijo dažnio nustatymo (RFID), 
technologijų etikečių ir pažangių nanotechnologija spausdintų pakuočių panaudojimą, 
tačiau mano, kad taikant šias technologijas, neturėtų kilti pavojus vartotojo privatumui, 
saugumui ir saugai;

RAPEX
20. pripažįsta, kad RAPEX yra naudinga ir veiksminga priemonė informacijai apie 

priemones, kurių imamasi pavojingų gaminių (rimtą pavojų keliančių gaminių) atžvilgiu, 
skleisti tarp valstybių narių, tačiau ši priemonė gali būti toliau tobulinama;

21. ragina Komisiją suteikti gaminių saugos specialistams, vartotojų organizacijoms ir šalių 
institucijoms teisę naudotis visa reikalinga informacija;

22. pritaria naujosioms RAPEX gairėms, kuriomis prisidedama prie geresnio RAPEX 
veikimo; kviečia Komisiją suderinti naują pavojaus įvertinimo metodą su esamais 
metodais dėl suderintų vartotojų gaminių, siekiant padėti rinkos priežiūrą vykdančioms 
institucijoms atlikti savo veiklą;
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23. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, kad kiekvienais metais daugėja RAPEX pranešimų 
dėl kinų kilmės gaminių, sudarančių daugiau kaip pusę RAPEX pranešimų, iš kurių 
paaiškėja, kad 20 proc. šių atvejų neįmanoma nustatyti tokių gaminių gamintojų; todėl 
kviečia imtis ryžtingų veiksmų tarptautiniu mastu ir pritaria ES, Kinijos ir JAV 
bendradarbiavimui gaminių atsekamumo strategijų atžvilgiu; pritaria visokeriopai ES ir 
Kinijos institucijų skiriamai paramai, rengiamam mokymui ir seminarams, siekiant 
padidinti gaminių saugą;

Prekyba internetu ir muitai
24. reiškia susirūpinimą dėl rinkos priežiūrą vykdančioms institucijoms kylančių sunkumų 

imantis veiksmų dėl internetu parduodamų pavojingų gaminių (rimtą pavojų keliančių 
gaminių);

25. pritaria Komisijos projektui C2013 dėl gaminių saugos, kurio pagrindu bus parengtos 
gairės ES pasienio kontrolės postams, ragina ją sukurti konkrečias priemones, kuriomis 
pasienio institucijos galėtų išspręsti tinkamos importuojamų gaminių kontrolės klausimą, 
kviečia įgyvendinimo institucijas ir toliau glaudžiai bendradarbiauti;

26. ragina Komisiją ir valstybių narių institucijas užtikrinti tinkamą pareigūnų mokymą, kad 
ir toliau būtų nustatomi pavojų keliantys gaminiai; ragina muitines ir rinkos priežiūrą 
vykdančias institucijas glaudžiau bendradarbiauti prieš pateikiant gaminius rinkai;

Standartizacija
27. pabrėžia rinkos priežiūrą vykdančių institucijų visapusiško dalyvavimo, kuriant 

standartus, būtinumą, nes tai tinkama priemonė, siekiant užtikrinti, kad savanoriškai 
taikant standartus, bus padidinta vartotojų sauga;

28. ragina patobulinti tvarką, šiuo metu taikomą kuriant Europos Sąjungos standartus, 
siekiant veiksmingiau laiku užtikrinti atsaką į naujus ar kylančius pavojus; tačiau 
pabrėžia, kad naujos ar pakeistos tvarkos apraše turėtų būti įtvirtinta nuoroda dėl 
Parlamento vykdomo peržiūrėjimo; pabrėžia, kad Parlamentas taip pat turėtų turėti teisę 
peržiūrėti tarptautinių, neeuropietiškų ar kitų standartų perėmimą / taikymą;

29. ragina apriboti standartizaciją iki techninių priemonių, kuriomis būtų pasiektas ar 
įvertintas politinio sprendimo laikymasis, numatymo; politiniai klausimai, kuriais daroma 
tiesioginė įtaka vartotojų gerovės apsaugai, turėtų būti sprendžiami politiniu lygiu, o ne 
perduodami standartizacijos siekiančioms institucijoms;

30. ragina nustatyti apsaugos tvarką, kurios pagrindu valstybės narės galėtų oficialiai 
paprieštarauti standartui (kaip nustatyta Direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos 14 
straipsnyje); turėtų būti įmanoma pasinaudoti apsaugos procedūra dar prieš paskelbiant 
standartą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

31. ragina Komisiją kuo greičiau imtis tolesnių veiksmų, kad būtų skatinamas būtinas 
peržiūrėjimas, kuris labai svarbus vartotojų saugos atžvilgiu;

°
°       °

32. paveda  Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, ir valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Tinkamai veikianti bendroji rinka taip pat reikštų ir saugius gaminius bei vartotojų 
pasitikėjimą.  Siekdami laisvos gaminių apyvartos ir dar platesnio jų pasirinkimo, neturėtume 
pamiršti vartotojų saugos.   

Bendrai įvertinę gaminių saugos sritį, matome, kad pastarąjį dešimtmetį pastebima pažanga 
gaminių saugos srityje ES.  Vyriausybės ir įmonės įsipareigoja užtikrinti saugesnius gaminius, 
o ES teisės aktų pagrindu laikomasi vienodo požiūrio dėl reikalavimų, kuriais buvo padidinta 
bendra gaminių sauga vidaus rinkoje, gaminiams. 

Nors ir pastebima pažanga, vis dar yra ką patobulinti ir būtina tai pabrėžti, nes tai gali kelti 
pavojų vartotojų saugai ar netgi kartais sukelti mirtį. 

Kasmet įvyksta mirtinų nelaimingų atsitikimų, kai, pvz., vaikai naudoja gaminius, kurie 
pagaminti arba naudojami nesaugiu būdu. Vienas iš paskutinių atvejų susijęs su užuolaidomis, 
kai vaikai užduso įsipainioję į virves, skirtas užuolaidoms pakelti ir nuleisti. „“Remiantis 
dabartiniais teisės aktais, tokio gaminio gamybos negalima nutraukti arba skubiai jį pakeisti, 
nors jam ir taikomas BGSD. Kad būtų pakeistas gaminys, reikalingas standartas, o tam, kad 
jis būtų nustatytas, pagal dabartinius teisės aktus tai užimtų daug laiko. Todėl visiškai teisėta 
prekiauti šiomis užuolaidomis, vartotojai gali jas įsigyti daugybėje parduotuvių visoje 
Europoje. 

Pranešėja siekia pabrėžti, kaip svarbu peržiūrėti dabartinį Europos Sąjungos teisinį 
reglamentavimą gaminių saugos srityje, kad būtų galima nustatyti nesaugius gaminius ir 
nutraukti prekybą jais.  

 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (BGSD), 
kuria nustatomi bendrieji gaminių saugos reikalavimai, buvo priimta prieš dešimt metų ir turi 
būti peržiūrėta.  

BGSD būtina peržiūrėti ir dėl to, kad ji būtų suderinta su naująja 2008 m. liepos mėn. priimta 
teisės aktų sistema (NTAS), siekiant išvengti kliūčių pasiekti tikslą sukurti nuoseklią vidaus 
rinką tiek suderintiems, tiek nesuderintiems gaminiams ir užtikrinti visapusišką vartotojų 
interesų apsaugą. 

Pagal dabartinį mastą NTAS ir BGSD iš dalies sutampa.  Būtina išnagrinėti, kaip užtikrinti 
nuoseklumą tarp suderintų ir nesuderintų prekių, užtikrinti optimalią vartotojų apsaugą ir 
visišką gamintojų skaidrumą. Todėl svarbu užtikrinti, kad du skirtingų rinkos priežiūros 
taisyklių, taikomų suderintoms prekėms neatsižvelgiant į tai, ar jos skirtos vartotojams ar ne, 
sluoksniai nebepersidengtų. Be to, tiek NTAS, tiek BGSD įtvirtintos horizontaliosios 
nuostatos, kurios, remiantis principu lex specialis, taikomos kartu su konkrečiam sektoriui 
skirtomis suderinimo direktyvomis.  Aptariamą teisės aktų sistemą sudaro trys dalys: NTAS, 
BGSD ir sektoriaus suderinimo direktyvos. Būtina peržiūrėti ir pašalinti šią painiavą.
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Rinkos priežiūra glaudžiai susijusi su gaminių sauga, nes tai labai svarbu, siekiant užtikrinti, 
kad gaminiai atitiktų tam tikrus Bendrijos teisės aktuose dėl suderinimo įtvirtintus 
reikalavimus ir kad nekeltų pavojaus viešajam interesui. Akivaizdu, kad rinkos priežiūra kelia 
iššūkį daugybei valstybių narių, nes paaiškėjo, kad jos nepajėgia skirti būtinų išteklių 
veiksmingai rinkos priežiūrai užtikrinti.  Tai didžiausią rūpestį kelianti tendencija, kuria 
žlugdomas siekis užtikrinti didesnę gaminio saugą. 

Svarbiausi pranešėjos iškelti klausimai

BGSD peržiūra ir suderinimas su NTAS
Pranešėja pabrėžia, kad labai svarbu peržiūrėti direktyvą dėl bendros gaminių saugos, siekiant 
atnaujinti bendrąsias saugos reikalavimų gaminiams taisykles ir suderinti ją su NTAS teisės 
aktais.  Pranešėja patvirtina BGSD ir NTAS įstatyminius skirtumus ir pažymi, kad yra sričių, 
kuriose šie du teisės aktai sutampa, tačiau yra sričių, kuriose ir nesutampa.  Todėl būtina juos 
suderinti, taigi atitinkamoms rinkos priežiūros institucijoms abejonių nekyla.  

Rinkos priežiūros stiprinimas
Pranešėja taip pat pabrėžia būtinumą stiprinti rinkos priežiūrą ir siūlo užtikrinti platesnį ir 
geresnį dabartinių teisės aktų įgyvendinimą.  Valstybėms narėms ir toliau būtina keistis 
informacija ir patirtimi, kad būtų dalijamasi geriausia rinkos priežiūros patirtimi visoje 
Europoje.  Taip bus sukurta rinka, kurioje vartotojai galės jaustis saugūs, o įmonėms bus 
aiškiau, kokios taisyklės taikomos visoje Europoje.  Todėl valstybės narės raginamos paskirti 
pakankamai išteklių būtinai rinkos priežiūrai vykdyti.

Siekiant suvienodinti saugos lygį visoje Europos Sąjungoje ir sustiprinti rinkos priežiūrą, 
vieno, pvz., „Bendros gaminių saugos ir rinkos priežiūros reglamento“, kuris būtų taikomas 
tiek suderintiems, tiek nesuderintiems gaminiams, kaip vieno bendro akto priėmimas, siekiant 
užtikrinti, kad rinkoje esantys gaminiai būtų saugūs, taip pat yra vienas iš pagrindinių 
pranešėjos pasiūlymų.

Atsekamumas
Dėl konkrečių BGSD pakeitimų, pranešėja siūlo imtis konkrečių veiksmų dėl atsekamumo.  
Kai kur nors Europoje aptinkami nesaugūs gaminiai, labai svarbu, kad atitinkamos institucijos 
pajėgtų nutraukti jų prekybą ir priversti įmones atsiimti arba pašalinti gaminius iš Europos 
Sąjungos rinkos.  Taip bus padidintas vartotojų pasitikėjimas, jiems perkant gaminius 
Europos Sąjungos rinkoje. Be to, siūloma sukurti vartotojų informavimo apie gaminių saugą 
duomenų bazę, kurioje Europos Sąjungos vartotojai ir įmonės galėtų dalytis informacija ir 
patirtimi apie nesaugius gaminius ir kaupti statistinius duomenis apie tos rūšies gaminius, 
kurie sukelia daugiausia nelaimingų atsitikimų. 

Pranešėja pritaria naujiems pasiūlymams ir technologijoms gaminiams atsekti. Taip 
institucijos, įmonės ir vartotojai galės nustatyti gaminius, kurie yra nesaugūs, tačiau jau 
pateko į Europos Sąjungos rinką. Pranešėja taip pat pabrėžia, kad atsekamumas neturėtų 
pažeisti asmenų privatumo. Bendradarbiavimo dėl atsekamumo dalyje pranešėja siūlo suteikti 
saugos specialistams, vartotojų organizacijoms ir šalių institucijoms platesnę teisę į 
informaciją RAPEX sistemoje kartu su bendresne informacija, kuria siūloma dalytis jau 
minėtoje duomenų bazėje.
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Turi būti apsaugoti pažeidžiami vartotojai
Pranešėja taip pat siūlo skirti dėmesį labiausiai pažeidžiamiems bendrosios rinkos 
vartotojams, t. y. vaikams, pagyvenusiems asmenims ir žmonėms su negalia. Europos 
Bendrija pirmiausia atsakinga už šias grupes – turima omenyje ir gaminių sauga. 

Vaikams patrauklūs gaminiai
Kalbėdamas apie gaminių saugos reikalavimų ir rinkos priežiūros stiprinimą, pranešėja nori 
pabrėžti vaikų apsaugos svarbą. Vaikams skirtiems gaminiams ir vaikams patraukliems 
gaminiams pranešėja skiria daugiausia dėmesio.

Didesnis dėmesys gaminių saugai pirmaisiais etapais
Siekdamas sumažinti nesaugaus gaminio patekimo į rinką pavojų, pranešėja siūlo nustatyti 
pareigą gamintojams atlikti pavojaus tyrimą gamybos etape. Taip bus užtikrintas didesnis 
dėmesys gaminio saugai per pirmuosius gaminio kūrimo etapus ir išvengta daugybės šiandien 
įvykstančių nelaimingų atsitikimų. Pranešėja mano, kad peržiūrėtos BGSD pagrindu 
gamintojai ne tik atsižvelgs ir vykdys žalos kontrolę įvykus nelaimingam atsitikimui, bet ir iš 
anksto apgalvos ir nustatys keblumus tiek gamintojų, tiek vartotojų labui. 

Pranešėja taip pat siūlo įsteigti švietimo gaminių saugos klausimais biurą, kuris 
bendradarbiautų su informacijos centru valstybėse narėse, kaip yra daroma Jungtinėse 
Valstijose. Biure vyks mokymas apie gaminio saugą gamintojams, institucijoms, vartotojams 
ir kt. 

Gaminio sauga atsižvelgiant į pasaulinę perspektyvą
Pranešime atsižvelgiama ir į globalizaciją.  Turėdamas omenyje vis globalesnį pasaulį, 
kuriame vis daugiau ir daugiau gaminių pagaminama užsienyje – pirmiausia Kinijoje –
pranešėja pritaria tarptautiniam bendradarbiavimui gaminio saugos srityje. ES ir jos prekybos 
partneriai galėtų skirti didelį dėmesį gaminių saugai ir jų atsekamumui dar iki gaminiams 
patenkant į Europos Sąjungos rinką. 

Prekyba internetu
Dėmesys skiriamas ir gaminių pardavimui internetu. Vis daugiau gaminių parduodama 
internetu, o jie gabenami kertant Europos Sąjungos sienas.  Siekdamas sustiprinti vartotojų 
pasitikėjimą ir užtikrinti skaidresnę ir įmonėms  prieinamesnę rinką internete, pranešėja siūlo 
nustatyti bendras internetu parduodamų gaminių saugos taisykles. 

Standartizacija – gamintojų vaidmuo
Galiausiai keisdamosi geriausia patirtimi, rinkos priežiūrą vykdančios institucijos turėtų 
aktyviai dalyvauti standartų kūrimo procese, nes tinkama priemonė užtikrinti, kad standartų 
laikymasis būtų įmanomas, juos įgyvendinti valstybėse narėse.


