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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gaminių rinkos 
priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, 
direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 
2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 2007/23/EB, 2008/57/EB, 
2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 305/2011, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 ir Reglamentas (EB) 
Nr. 765/2008
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0075),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 
straipsnį, 114 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0043/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto bei Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šiuo reglamentu nustatyta rinkos 
priežiūros veikla neturėtų būti tiesiog 
nukreipta į sveikatos apsaugą ir saugą, bet 
taikoma ir užtikrinant Sąjungos teisės aktų, 
kuriais siekiama apsaugoti kitus viešuosius 
interesus, vykdymą, pvz., reglamentuojant 
matavimų tikslumą, elektromagnetinį 
suderinamumą ir energijos naudojimo
efektyvumą;

(2) šiuo reglamentu nustatyta rinkos 
priežiūros veikla neturėtų būti tiesiog 
nukreipta į sveikatos apsaugą ir saugą, bet 
taikoma ir užtikrinant Sąjungos teisės aktų, 
kuriais siekiama apsaugoti kitus viešuosius 
interesus, vykdymą, pvz., reglamentuojant 
matavimų tikslumą, elektromagnetinį 
suderinamumą, energijos vartojimo
efektyvumą ir taikant galiojančius 
aplinkosaugos srities teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) todėl už į Sąjungos rinką įvežamų 
gaminių kontrolę atsakingų institucijų 
pareiga atlikti tinkamo masto patikrinimus 
padeda užtikrinti saugesnę Sąjungos 
gaminių rinką. Siekiant užtikrinti tokio 
tikrinimo veiksmingumą, reikėtų pagerinti 
tų institucijų ir rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi 
informacija apie riziką keliančius 
gaminius;

(20) todėl už į Sąjungos rinką įvežamų 
gaminių kontrolę atsakingų institucijų 
pareiga atlikti tinkamo masto patikrinimus 
padeda užtikrinti saugesnę Sąjungos 
gaminių rinką. Siekiant užtikrinti tokio 
tikrinimo veiksmingumą, tos institucijos ir 
rinkos priežiūros institucijos turėtų būti 
įpareigotos bendradarbiauti ir keistis 
informacija apie riziką keliančius gaminius 
ir reikalavimų neatitinkančius gaminius;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į Sąjungos prekių rinkos 
dydį ir į tai, kad joje nėra vidaus sienų, 
valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos privalo norėti ir sugebėti 
veiksmingai bendradarbiauti viena su kita 
ir koordinuoti bendrą paramą ir veiksmus. 
Todėl turėtų būti nustatyti tarpusavio 
pagalbos būdai;

(25) atsižvelgiant į Sąjungos prekių rinkos 
dydį ir į tai, kad joje nėra vidaus sienų, 
šiame reglamente būtina nustatyti 
pagrindus, kuriais remiantis valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijos 
veiksmingai bendradarbiautų viena su kita 
ir koordinuotų bendrą paramą ir veiksmus. 
Todėl turėtų būti nustatytos, 
įgyvendinamos, tikrinamos ir tinkamai 
finansuojamos tarpusavio pagalbos 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 5

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

(25a) Komisija turėtų nuodugniai tikrinti, 
ar nuosekliai taikomas šis reglamentas, 
taip pat prireikus teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms, jeigu įgaliojimai ir 
ištekliai, kuriuos jos suteikė savo rinkos 
priežiūros institucijoms, nėra pakankami 
siekiant tinkamai vykdyti šio reglamento 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) sužalojimai ir nelaimingi atsitikimai 
yra didelė socialinė ir ekonominė našta 
apskritai visuomenėms ir asmenims. 
Sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų 
prevencija gali būti skatinama visų pirma 
gerinant sužalojimų priežiūrą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant projektą 
„Bendri sužalojimų stebėsenos Europoje 
veiksmai“ (angl. JAMIE), turėtų būti 
nedelsiant sukurta tikra Europos 
sužalojimų duomenų bazė, visų pirma 
atsižvelgiant į tai, kad JAMIE projekto 
įgyvendinimas baigiasi 2014 m. Be to, 
būtinas politinis įsipareigojimas siekiant 
užtikrinti, kad keitimasis duomenimis apie 
sužalojimus tarp valstybių narių būtų 
laikomas absoliučiu prioritetu;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Komisija turėtų remti rinkos 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir 
dalyvauti forume. Reglamentu turėtų būti 
nustatytos forumo funkcijos. Forumo 
susitikimus turėtų rengti vykdomasis 
sekretoriatas, kuris teiktų ir kitą paramą 
savo funkcijas vykdančiam forumui;

(28) Komisija turėtų remti rinkos 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir 
dalyvauti forume. Reglamentu turėtų būti 
nustatytos forumo funkcijos. Forumo 
susitikimus turėtų rengti vykdomasis 
sekretoriatas, kuris teiktų ir kitą paramą 
savo funkcijas vykdančiam forumui. Kad 
supaprastintų rinkos priežiūros praktiką 
Sąjungoje ir užtikrintų veiksmingesnę 
rinkos priežiūrą, Komisija, kitą kartą 
persvarstydama reglamentą, turėtų 
apsvarstyti pasiūlymą suteikti forumui 
įgaliojimus teikti privalomas 
rekomendacijas, susijusias su rinkos 
priežiūros praktika ir kokybe;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) kadangi yra prieštaravimų tarp 
didėjančio vidaus rinkos apyvartoje 
esančių gaminių skaičiaus ir viešųjų 
išteklių suvaržymų, kuriais ribojama 
galimybė iš esmės sugriežtinti viešosios 
rinkos priežiūrą iki tinkamo lygio, 
Komisija turėtų ištirti papildomų, naujų ir 
inovacinių, rinka paremtų sprendimų 
priėmimo galimybę siekiant nustatyti 
veiksmingesnę rinkos priežiūrą platesniu 
mastu, pvz., atliekant trečiosios šalies 
kokybės kontrolės sistemų ir gaminių 
auditą. Komisija turėtų įtraukti šių 
svarstymų rezultatus į bendrą vertinimo 
ataskaitą, rengiamą pagal šio reglamento 
33 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad 
šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos 
sankcijos privalo būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos ir turi apimti 
administracines Sąjungos mastu 
suderintas sankcijas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad įplaukos, surinktos 
iš tų administracinių sankcijų, būtų 
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skirtos rinkos priežiūros veiklai;

Or. en

Pagrindimas

ES mastu turėtų būti taikomos atgrasomosios sankcijos, įskaitant griežtas baudas, skiriamas 
ekonominės veiklos vykdytojams, kurie tyčia išleidžia pavojingus arba reikalavimų 
neatitinkančius gaminius į bendrąją rinką. Valstybės narės turėtų laikyti rinkos priežiūros 
veiklą prioritetu ir, tuo remdamosi, turėtų skirti pakankamai išteklių šiai veiklai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) kad sankcijos būtų labiau 
atgrasomosios, Komisija turėtų viešai jas 
skelbti. Be to, ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurie pakartotinai pažeidžia šį 
reglamentą, turėtų būti įtraukiami į viešą 
ES mastu sudaromą juodąjį sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) rinkos priežiūra bent iš dalies turėtų 
būti finansuojama iš ekonominės veiklos 
vykdytojų renkamais mokesčiais, kai 
rinkos priežiūros institucijos tuos 
mokesčius renka už tai, kad būtų imtasi 
taisomųjų veiksmų, arba kai institucijos tų 
veiksmų privalo imtis pačios. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad įplaukos, 
surinktos iš mokesčių, mokėtinų pagal šį 
reglamentą, būtų skirtos rinkos priežiūros 
veiklai;
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų laikyti rinkos priežiūros veiklą prioritetu ir, tuo remdamosi, turėtų 
skirti pakankamai išteklių šiai veiklai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta konkreti nuoroda į atsargumo principą siekiant pabrėžti esminę jo svarbą 
šiame reglamente.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) gaminys – gamybos procese gautas 
produktas;

(1) gaminys – gamybos procese gauta 
medžiaga, preparatas ar prekė, išskyrus 
maisto produktus, pašarus, žmogaus 
kilmės produktus, augalinės ir gyvūninės 
kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su 
jų būsima reprodukcija;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama sąvoka „gaminys“.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įgaliotasis atstovas – Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti 
jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

(5) įgaliotasis atstovas – Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti 
jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis, 
susijusias su atitinkamuose Sąjungos 
teisės aktuose nustatytomis gamintojo 
prievolėmis;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) riziką keliantis gaminys – gaminys, 
kuris:

a) neatitinka galiojančių Sąjungos teisės 
aktų, arba
b) gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą 
ir saugą apskritai, sveikatą ir saugą darbe, 
vartotojų apsaugą, aplinką ir viešąjį 
saugumą, taip pat kitus viešuosius interesus 
tokiu mastu, kurio negalima laikyti 
pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar pagrįstai 
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numatomomis gaminio naudojimo 
sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, 
kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, 
įrengimo bei techninės priežiūros 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į reglamento taikymo sritį, šiame pakeitime paaiškinama, kad reikalavimai 
pagal šį reglamentą neturėtų būti susiję vien tik su gaminio sauga, bet turi būti išplėsti ir 
apimti visas kitas technines sritis, kuriose priežiūros institucijos raginamos imtis veiksmų.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) naują riziką keliantis gaminys ‒
gaminys, kuris kelia naują riziką arba 
žinomą riziką naujomis ar neįprastomis 
sąlygomis, galintis turėti didelį poveikį, 
kuris dar nėra visiškai išaiškintas ar 
kiekybiškai įvertintas;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Sąjungos derinamieji teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos 
gaminių prekybos sąlygos, nustatant 
reikalavimus tokioms gaminio 
charakteristikoms kaip kokybės lygiai, 
darbiniai parametrai, sauga ar matmenys, 
taip pat reikalavimai parduodamo 
gaminio pavadinimui, terminijai, 
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simboliams, bandymams ir bandymų 
metodams, pakavimui, žymėjimui ar 
ženklinimui etiketėmis ir atitikties 
įvertinimo procedūroms;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama sąvoka, kuria nustatoma, kad turėtų būti įtraukti teisės aktai, susiję su gaminių 
pateikimu rinkai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

visoms valstybėms narėms. Komisija
apibendrintą jai praneštą informaciją gali 
skelbti viešai elektroniniu būdu ir 
prireikus kitomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo veiklą. Be to, atitinkama informacija apie 
skirtingų valstybių narių veiklą turėtų būti skelbiama viešai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl rezultatų paskelbimo įtraukta į 3 dalį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena valstybė narė suteikia rinkos 
priežiūros institucijoms įgaliojimus ir 
skiria joms išteklius bei priemones, kurių 
joms reikia, kad galėtų tinkamai vykdyti 
savo užduotis, ir praneša apie tai 
Komisijai. Komisija įvertina, ar tų 
įgaliojimų ir išteklių pakanka siekiant 
tinkamai vykdyti tos valstybės narės 
rinkos priežiūros įgaliojimus pagal šį 
reglamentą, ir viešai paskelbia savo 



PE513.324v01-00 18/42 PR\939909LT.doc

LT

vertinimo rezultatus elektroniniu būdu ir 
prireikus kitomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą šio reglamento taikymą visoje ES, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai nuodugniai stebėti, kaip jis įgyvendinamas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rinkos priežiūros institucijos keičiasi
informacija, bendradarbiauja ir 
koordinuoja veiklą tiek tarpusavyje, tiek 
su institucijomis, atsakingomis už gaminių 
kontrolę prie Sąjungos išorės sienų.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena valstybė narė praneša 
Komisijai apie savo rinkos priežiūros 
institucijas bei jų kompetencijos sritis ir 
perduoda būtinus kontaktinius duomenis, o
Komisija šią informaciją perduoda kitoms 
valstybėms narėms ir paskelbia rinkos 
priežiūros institucijų sąrašą.

4. Kiekviena valstybė narė praneša 
Komisijai apie savo rinkos priežiūros 
institucijas bei jų kompetencijos sritis ir 
perduoda būtinus kontaktinius duomenis.
Komisija sudaro sąrašą, kurį paskelbia
viešai elektroniniu būdu ir prireikus 
kitomis priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti, kad patikrinimai turi būti atliekami ir internetu 
parduodamiems gaminiams.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Rinkos priežiūros institucijos savo 
teritorijoje naudotojams nedelsdamos 
praneša apie gaminius, kurie, kaip tos 
institucijos nustatė, kelia riziką.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijoms neturėtų būti leidžiama atidėlioti pranešant vartotojams apie 
gaminius, kurie kelia riziką.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rinkos priežiūros institucijos veikia, 
tinkamai atsižvelgdamos į rizikos dydį ir 
atsargumo principą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikiama konkreti nuoroda į atsargumo principą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suteikia vartotojams ir kitoms a) suteikia vartotojams ir kitoms 
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suinteresuotosioms šalims galimybę teikti 
skundus dėl klausimų, susijusių su gaminių 
sauga, rinkos priežiūros veikla ir gaminių 
keliama rizika, ir dėl tų skundų imasi 
reikiamų veiksmų;

suinteresuotosioms šalims galimybę teikti 
skundus dėl klausimų, susijusių su gaminių 
sauga, rinkos priežiūros veikla ir gaminių 
keliama rizika, ir dėl tų skundų imasi 
veiksmų per priimtiną laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikrina, ar imtasi taisomųjų veiksmų; b) tikrina, ar laiku imtasi taisomųjų 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į reglamento taikymo sritį, šis reikalavimas neturėtų būti susijęs vien tik su 
gaminio sauga, o turi būti išplėstas ir apimti visas kitas technines sritis, kuriose rinkos 
priežiūros institucijos raginamos imtis veiksmų.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė parengia 
konkretiems sektoriams skirtas programas 
ir kasmet jas peržiūri ir prireikus atnaujina. 
Rengiamos visų sektorių, kuriuose 
institucijos vykdo rinkos priežiūros veiklą, 
programos.

2. Kiekviena valstybė narė parengia 
konkretiems sektoriams skirtas programas, 
įtraukdama pagrindines susijusias 
suinteresuotąsias šalis, taip pat profesines 
organizacijas, pramonės organizacijas ir 
vartotojų organizacijas, ir kasmet jas 
peržiūri ir prireikus atnaujina. Rengiamos 
visų sektorių, kuriuose institucijos vykdo 
rinkos priežiūros veiklą, programos.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija vertina bendrąsias ir atskirų 
sektorių programas ir prireikus, 
remdamasi tuo vertinimu, teikia 
rekomendacijas valstybėms narėms. 
Komisija savo vertinimų rezultatus ir, kai 
taikoma, valstybėms narėms skirtas 
rekomendacijas skelbia viešai 
elektroniniu būdu ir prireikus kitomis 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą šio reglamento taikymą visoje ES, Komisijai turėtų būti suteikti
įgaliojimai nuodugniai stebėti, kaip jis įgyvendinamas, ir prireikus teikti rekomendacijas 
valstybėms narėms.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kai pagrįstai prašoma, ekonominės 
veiklos vykdytojai pagal savo atitinkamą 
vaidmenį tiekimo grandinėje ir, kai 
tinkama, taip pat atitikties vertinimo 
įstaigos rinkos priežiūros institucijoms 
suteikia galimybę susipažinti toms 
institucijoms su visais dokumentais ir 
informacija, kurių toms institucijoms 
reikia, kad galėtų vykdyti savo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingų ekonominės veiklos vykdytojų pareigos turėtų būti aiškiau apibrėžtos, atsižvelgiant į 
atitinkamą jų vaidmenį tiekimo grandinėje.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne Sąjungoje įsisteigę gamintojai 
paskiria Sąjungoje įsisteigusį įgaliotą 
atstovą rinkos priežiūros tikslais.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ant produkto gamintojai ir 
importuotojai nurodo savo pavadinimą, 



PE513.324v01-00 24/42 PR\939909LT.doc

LT

registruotą prekinį pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo galima juos rasti, arba, jeigu tai 
neįmanoma, ši informacija nurodoma ant 
jo pakuotės arba kartu su produktu 
pateikiamame dokumente. Nurodomas 
vienas adresas, kuriuo galima susisiekti 
su gamintoju ar importuotoju.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į reglamento taikymo sritį, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad šis reikalavimas 
nėra susijęs vien tik su gaminio sauga, o apima visas kitas technines sritis, kuriose rinkos 
priežiūros institucijos raginamos imtis veiksmų.

Pakeitimas 39

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

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

Rinkos priežiūros institucijos riziką 
keliantį gaminį gali sunaikinti arba kitaip jį 
padaryti nenaudojamu, jeigu, jų manymu, 
toks veiksmas yra būtinas ir proporcingas. 
Tokio veiksmo išlaidas visiškai ar iš dalies 
padengia atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti suderinta mokesčių taikymo praktika siekiant užtikrinti suderintą jo 
taikymą visoje ES. Nustačius pareigą, o ne pasirinktiną priemonę, būtų sustiprintos paskatos 
rinkos priežiūros institucijoms imtis veiksmų ir tai galėtų turėti atgrasomąjį poveikį 
atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo patikslinimu siekiama užtikrinti teisinį tikrumą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Mokesčiai skaičiuojami remiantis 
faktinėmis kiekvieno su rinkos priežiūra 
susijusio veiksmo išlaidomis ir taikomi 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į tokius su rinkos priežiūros 
susijusius veiksmus. Toks mokestis neturi 
būti didesnis už faktines atliktos rinkos 
priežiūros veiklos išlaidas ir gali būti iš 
dalies ar visiškai susieti su laiku, kurį 
rinkos priežiūros institucijų darbuotojai 
skyrė su rinkos priežiūra susijusiems 
patikrinimams atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti suderinta mokesčių taikymo praktika siekiant užtikrinti suderintą jo 
taikymą visoje ES. Nustačius pareigą, o ne pasirinktiną priemonę, būtų sustiprintos paskatos 
rinkos priežiūros institucijoms imtis veiksmų ir tai galėtų turėti atgrasomąjį poveikį 
atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per 60 dienų po Komisijos pranešimo 
valstybėms narėms pagal 20 straipsnio 4 
dalį apie priemones, kurių pagal 10 
straipsnio 1 arba 4 dalį ėmėsi pirma 
pranešančioji valstybė narė, valstybė narė 
gali pareikšti prieštaraujanti toms 
priemonėms, jei jos susijusios su gaminiu, 
kuriam taikomi Sąjungos derinamieji teisės 

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

aktai. Valstybė narė prieštaravimą 
motyvuoja, nurodo, kuo skiriasi jos 
gaminio keliamos rizikos vertinimas, ir 
pamini visas su tuo gaminiu susijusias 
specialias aplinkybes ir bet kokią 
papildomą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo patikslinimu siekiama užtikrinti teisinį tikrumą.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama įgyvendinimo aktus, Komisija 
gali parengti bendrą rizikos vertinimo 
metodiką ir prireikus tos bendros 
metodikos taikymo konkrečios kategorijos 
gaminiams gaires. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 32 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą šio reglamento taikymą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
nustatyti bendros rizikos vertinimo metodikos pagrindus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatytus 
reikalavimus, kurie yra taikomi gaminiui ir 
yra susiję su vertinama galima rizika, 
visapusiškai atsižvelgiant į tyrimų 

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

patikrinimų ir kalibravimo protokolus ar 
atitikties vertinimo įstaigos, akredituotos 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008,
išduotus atitikties patvirtinimo sertifikatus;

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gaminys, kurio išleidimą pagal 14 
straipsnį sustabdė už išorės sienų kontrolę 
atsakingos institucijos, išleidžiamas, jeigu 
per tris darbo dienas po išleidimo 
sustabdymo į jas nesikreipia rinkos 
priežiūros institucijos prašydamos pratęsti 
sustabdymą arba jeigu rinkos priežiūros 
institucijos joms pranešė, kad gaminys 

1. Gaminys, kurio išleidimą pagal 14 
straipsnį sustabdė už išorės sienų kontrolę 
atsakingos institucijos, išleidžiamas, jeigu 
per tris darbo dienas nuo pranešimo apie
išleidimo sustabdymą į jas nesikreipia 
rinkos priežiūros institucijos prašydamos 
pratęsti sustabdymą arba jeigu rinkos 
priežiūros institucijos joms pranešė, kad 
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nekelia rizikos, ir jeigu įvykdomi visi kiti 
su tokiu išleidimu susiję reikalavimai ir 
formalumai.

gaminys nekelia rizikos, ir jeigu įvykdomi 
visi kiti su tokiu išleidimu susiję 
reikalavimai ir formalumai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo reglamento 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad institucijos, atsakingos už išorės 
sienų kontrolę, nedelsdamos praneša rinkos priežiūros institucijoms apie bet kokį 
sustabdymą. Todėl trijų darbo dienų laikotarpis, nurodytas 15 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
prasidėti nuo pranešimo apie sustabdymą dienos.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu gaminys atitinka bet kurių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
reikalavimus, kurie gaminiui taikomi jį 
išleidžiant ir yra susiję su galima 
nagrinėjamąja rizika, rinkos priežiūros 
institucijos, visapusiškai atsižvelgusios į 
tyrimų, patikrinimų ir kalibravimo
protokolus ar atitikties vertinimo įstaigos, 
akredituotos pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 765/2008, išduotus atitikties 
patvirtinimo sertifikatus, gali daryti 
prielaidą, kad gaminys nekelia rizikos. 
Tačiau tai neužkerta kelio šioms 
institucijoms nurodyti už išorės sienų 
kontrolę atsakingoms institucijoms 
neišleisti gaminio, jeigu esama įrodymų, 
kad, nepaisant minėtos atitikties, gaminys 
iš tikrųjų kelia riziką.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Kai rinkos priežiūros institucijos imasi 
priemonių pagal 1 dalį, asmeniui, 
deklaravusiam gaminį išleisti į laisvą 
apyvartą, jos nustato mokesčius, kuriais 
visiškai ar iš dalies padengiamos jų veiklos 
išlaidos, tarp jų ir vertinant riziką 
atliekamų tyrimų išlaidos.

Mokesčiai skaičiuojami remiantis 
faktinėmis kiekvieno su rinkos priežiūra 
susijusio veiksmo išlaidomis ir taikomi 
asmeniui, deklaravusiam gaminį išleisti į 
laisvą apyvartą, atsižvelgiant į tokius su 
rinkos priežiūra veiksmus. Toks mokestis 
neturi būti didesnis už faktines atliktos 
rinkos priežiūros veiklos išlaidas ir gali 
būti iš dalies ar visiškai susieti su laiku, 
kurį rinkos priežiūros institucijų 
darbuotojai skyrė su rinkos priežiūra 
susijusiems patikrinimams atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti suderinta mokesčių taikymo praktika siekiant užtikrinti suderintą jo 
taikymą visoje ES.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

gaminio keliamos rizikos vertinimas, ir 
pamini visas su tuo gaminiu susijusias 
specialias aplinkybes ir bet kokią 
papildomą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo patikslinimu siekiama užtikrinti teisinį tikrumą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi gaminiai laisvai juda bendrojoje rinkoje, ši nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti 
išbraukta kaip nereikalinga.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rizikos nustatymą ir jos savybes;

Or. en
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kai reikia ar tikslinga, galimybė naudotis 
ICSMS taip pat gali būti suteikta už išorės 
sienų kontrolę atsakingoms institucijoms.

Kai reikia ar tikslinga, galimybė naudotis 
ICSMS taip pat suteikiama už išorės sienų 
kontrolę atsakingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Gerinant keitimąsi informacija skatinamas ir stiprinimas bendradarbiavimas su 
institucijomis, atsakingomis už kontrolę prie išorės sienų.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija ir valstybės narės su trečiųjų 
šalių reguliavimo institucijomis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su 
kuriomis Komisija ir tam tikra valstybė 
narė ar valstybių narių grupė yra 
sudariusios abipusiškumu pagrįstus 

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

pagrįstus dvišalius ar daugiašalius 
konfidencialumo susitarimus, gali keistis 
konfidencialia informacija, įskaitant 
informaciją, kuria keičiamasi per RAPEX 
sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 19 straipsnio 4 dalimi.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos viena su kita, įvairios 
kiekvienos valstybės narės institucijos ir 
rinkos priežiūros institucijos, taip pat 
rinkos priežiūros institucijos ir Komisija 
bei susijusios Sąjungos agentūros 
veiksmingai bendradarbiauja ir keičiasi 
informacija apie rinkos priežiūros 
programas ir visais klausimais, susijusiais 
su rizika keliančiais gaminiais.

1. Valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos viena su kita, įvairios 
institucijos valstybėse narėse ir tarp 
valstybių narių ir rinkos priežiūros 
institucijos, taip pat rinkos priežiūros 
institucijos ir Komisija bei susijusios 
Sąjungos agentūros veiksmingai 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija apie 
rinkos priežiūros programas ir visais 
klausimais, susijusiais su rizika keliančiais 
gaminiais.

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp įvairių susijusių institucijų turėtų būti 
užtikrintas ne tik vienoje atskiroje valstybėje narėje, bet ir tarp visų valstybių narių, nes tai 
padėtų skatinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp susijusių institucijų.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ekspertus ir kitas trečiąsias šalis, kad šie 
dalyvautų susitikimuose ar raštu pateiktų 
pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Stiprinant bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis šalimis šalinamos esminės techninės 
kompetencijos spragos, visų pirma dėl sudėtingų technologijų, su kuriomis susiduria rinkos 
priežiūros institucijos.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. ERPF gali sudaryti nuolatinius ar 
laikinus pogrupius, į kuriuos įtraukiamos ir 
rinkos priežiūros administracinio 
bendradarbiavimo darbo grupės, įsteigtos 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams 
įgyvendinti. Kaip stebėtojai į tokius 
pogrupius gali būti kviečiamos 
organizacijos, kurios Sąjungos lygmeniu 
atstovauja pramonės, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, vartotojų, laboratorijų ir atitikties 
vertinimo įstaigų interesams.

6. ERPF gali sudaryti nuolatinius ar 
laikinus pogrupius, į kuriuos įtraukiamos ir 
rinkos priežiūros administracinio 
bendradarbiavimo darbo grupės, įsteigtos 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams 
įgyvendinti. Kaip stebėtojai į tokius
pogrupius reguliariai ir nuolat kviečiamos 
organizacijos, kurios Sąjungos lygmeniu 
atstovauja pramonės, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, vartotojų, laboratorijų ir atitikties 
vertinimo įstaigų interesams.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) organizuoja konkrečius ir reguliarius 
rinkos priežiūros veiksmus dėl produktų, 
kurie platinami internetu;

Or. en
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Pakeitimas 59

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) būti akredituota pagal Reglamento 
(EB) Nr. 765/2008 nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos ES etaloninės laboratorijos turėtų būti akredituotos pagal Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 nuostatas, siekiant užtikrinti, kad jos veiktų vienodomis sąlygomis su kitomis 
akredituotomis atitikties vertinimo įstaigomis.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda spręsti valstybių narių 
institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų 
ir atitikties vertinimo įstaigų ginčus;

b) sprendžia ginčus, kylančius dėl 
skirtingo rizikos vertinimo tarp skirtingų 
valstybių narių rinkos priežiūros
institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų 
ir atitikties vertinimo įstaigų;

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos sankcijos, 
taikomos pažeidus šio reglamento 
nuostatas, kuriomis nustatomos 

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
nustatomos tinkamos sankcijos, taikomos 
pažeidus šio reglamento nuostatas, 
kuriomis nustatomos ekonominės veiklos 
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ekonominės veiklos vykdytojų prievolės, ir 
bet kurių Sąjungos derinamųjų teisės aktų, 
kuriais reglamentuojami gaminiai, kuriems 
taikomas šis reglamentas, nuostatas, 
kuriomis nustatomos ekonominės veiklos 
vykdytojų prievolės, kai tuose teisės 
aktuose sankcijos nenumatytos, ir imasi 
visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų 
įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos. Valstybės narės iki [įrašyti 
datą – 3 mėnesiai iki datos, kurią 
pradedamas taikyti šis reglamentas]
Komisijai praneša apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

vykdytojų prievolės, ir bet kurių Sąjungos 
derinamųjų teisės aktų, kuriais 
reglamentuojami gaminiai, kuriems 
taikomas šis reglamentas, nuostatas, 
kuriomis nustatomos ekonominės veiklos 
vykdytojų prievolės, kai tuose teisės 
aktuose sankcijos nenumatytos, ir imasi 
visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų 
įgyvendinimą. Valstybės narės iki ... * 
Komisijai praneša apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

____________
* OL prašome įrašyti datą: trys mėnesiai 
iki šio reglamento taikymo pradžios 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriamos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos ir apimti, be 
kita ko, administracines sankcijas, 
skiriamas atitinkamam ekonominės 
veiklos vykdytojui, ir sudaryti bent 
10 proc. bendros metinės apyvartos 
praėjusiais finansiniais metais;

Or. en

Pagrindimas

ES mastu turėtų būti taikomos atgrasomosios sankcijos, įskaitant griežtas baudas, skiriamas 
ekonominės veiklos vykdytojams, kurie tyčia išleidžia pavojingus arba reikalavimų 
neatitinkančius gaminius į bendrąją rinką.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatant antroje pastraipoje nurodytas 
sankcijas atsižvelgiama į pažeidimo 
sunkumą ir trukmę, taip pat įmonių dydį, 
ypač į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. 
Be to, skiriant sankcijas atsižvelgiama į 
tai, ar ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą. Gali 
būti nustatytos baudžiamosios sankcijos už 
didelius pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
baudas, skirtas pagal šį reglamentą, ir 
Komisija šią informaciją nedelsdama 
viešai paskelbia elektroniniu būdu ir 
prireikus kitomis priemonėmis. Jei dėl 
skelbimo dalyvaujančiosioms šalims būtų
padaryta neproporcingai didelė žala, 
informacija apie sankcijas skelbiama 
anonimiškai.
Komisija sudaro, atnaujina ir skelbia 
ekonominės veiklos vykdytojų, kurie 
pakartotinai pažeidžia šį reglamentą, 
juodąjį sąrašą.

Or. en
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Pagrindimas

Skelbiant informaciją apie sankcijas bus sustiprintas jų atgrasomasis poveikis. Be to, turėtų 
būti sudarytas viešas ES masto juodasis sąrašas, į kurį įtraukiami veiklos vykdytojai, 
pakartotinai pažeidę šį reglamentą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir viešojo saugumo, taip pat 
kitų viešųjų interesų apsauga, atsižvelgiant 
į jo poveikį verslui, visų pirma mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms. Be to, toje 
ataskaitoje nagrinėjami nauji ir 
inovaciniai, rinka paremti sprendimai, 
kuriais galėtų būti veiksmingai papildomi 
rinkos priežiūros institucijų atliekami su 
rinkos priežiūra susiję veiksmai, ir 
įtraukiama, be kita ko, privalomų 
trečiosios šalies audito sistemų galimybių 
analizė.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Laisvas prekių judėjimas – vienas iš keturių ES bendrosios rinkos ramsčių. Šis ramstis ir 
tinkamas bendrosios rinkos veikimas grindžiamas vartotojų pasitikėjimu: Europos vartotojai 
turi būti įsitikinę, kad ‒  neatsižvelgiant į tai, kur produktas pagamintas ir kurioje valstybėje 

narėje jie gali jį įsigyti ‒  gaminiai, kuriuos jie naudoja, būtų ir saugūs, ir atitiktų 
reikalavimus. Tai turėtų būti užtikrinta vykdant veiksmingą ir aukštos kokybės rinkos 
priežiūrą. Šia priežiūra turėtų būti užtikrinta, kad gaminiai nekeltų pavojaus nei vartotojų, nei 
dirbančių asmenų sveikatai ar saugai ir kad gaminiai būtų suderinami su galiojančiais 
Sąjungos teisės aktais, pvz., taisyklėmis, kuriomis nustatomas energijos vartojimo 
efektyvumas, triukšmo lygis ar išmetamųjų teršalų ribinės vertės. 

Tačiau vis labiau paaiškėja, kad vykdant valstybių narių rinkos priežiūrą nespėjama įvykdyti 
uždavinių, kurie kyla dėl didėjančio importo į ES masto ir didesnio bendrosios rinkos 
apyvartoje esančių gaminių skaičiaus. Komisijos teigimu, valdžios institucijos patikrina tik 
apie 0,3 proc. visų importuotų į ES arba į rinką pateiktų prekių. Kartu, tikimasi, kad rinkos 
priežiūros institucijos įveiks naujus iškylančius uždavinius, susijusius, pvz., su didėjančia 
elektronine prekyba. 

Dar sunkesnė padėtis susiklosto dėl sudėtingos teisinės struktūros, – tai pabrėžė Europos 
Parlamentas savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliucijoje dėl Direktyvos dėl bendros gaminių saugos 
peržiūros ir rinkos priežiūros1: rezoliucijoje nurodyta, kad „dabartinė rinkos priežiūros teisės 
aktų sistema nėra pakankamai nuosekli, todėl ją derėtų peržiūrėti ir toliau derinti“. Šiuo metu 
trūksta nuoseklumo tarp, viena vertus, ES gaminių saugos reikalavimų, taikomų suderintiems 
gaminiams, ir, kita vertus, tokių reikalavimų, taikomų nesuderintiems gaminiams, taip pat tarp 
vartojimo gaminių ir gaminių, skirtų profesionaliam naudojimui. Kitų neaiškumų kelia tai, 
kad nėra konkrečių lyginamųjų standartų, taikomų nesuderintiems vartojimo gaminiams; be 
to, sudėtinga padėtis susiklosto dėl skirtingo lygio ES gaminių saugos taisyklių.

Pirmiau minėtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas pasiūlė Komisijai sukurti bendrą Europos 
rinkos priežiūros sistemą, kuri būtų taikoma visiems vidaus rinkoje esantiems gaminiams, 
įskaitant į ES rinką patenkančius gaminius. Dabartinis pasiūlymas grindžiamas minėtu 
prašymu. Pasiūlymas yra platesnio gaminių saugos paketo, į kurį, be rinkos priežiūros, 
įtrauktas pasiūlymas dėl reglamento dėl bendrosios gaminių saugos, taip pat komunikatas, 
kuriame pateikiamas daugiametis rinkos priežiūros planas, dalis.

Apskritai, pranešėja labai pritaria Komisijos pasiūlymui ir tikslams, kurių ji siekia. Tačiau yra 
keletas klausimų, kuriuos pranešėja norėtų įtraukti į pasiūlymą, taip pat pabrėžti kai kuriuos 
pagrindinius aspektus.

Saugos ir vienodų sąlygų užtikrinimas rinkos dalyviams

                                               
1 2010/2085(INI)
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Pranešėja palankiai vertina ne tik tai, kad atliekant rinkos priežiūrą, kaip nustatyta šiame 
reglamente, turėtų būti užtikrinama sveikata ir sauga, bet ir apskritai Sąjungos teisės aktų, 
kuriais siekiama saugoti kitus visuomenės interesus, pvz., aplinkos ar energijos vartojimo 
efektyvumo srityje, įgyvendinimas. Sąžiningi rinkos dalyviai deda daug pastangų ir skiria 
daug išteklių, siekdami užtikrinti, kad jų gaminiai atitiktų įvairius Sąjungos saugos, aplinkos 
apsaugos ir kitus reikalavimus; rinkos priežiūros vaidmuo ‒  užtikrinti, kad dalyviai, kurie 
nesilaiko taisyklių, neįgytų naudingiausios pozicijos rinkoje reikalavimus atitinkančių dalyvių 
atžvilgiu. Rinkos priežiūros institucijų užduotis – užtikrinti, kad nesaugūs ar kitaip 
kenksmingi gaminiai, taip pat reikalavimų neatitinkantys gaminiai būtų nustatyti, būtų 
neleidžiama jiems patekti į rinką arba jie būtų pašalinti iš rinkos. Tuo suinteresuoti vartotojai, 
taip pat patikimi gamintojai, importuotojai ir platintojai. 

Įvairiais savo pakeitimais pranešėja siekia užtikrinti, kad vykdant rinkos priežiūrą būtų 
atsižvelgta į visus skirtingus aspektus, apibūdintus šiame reglamente.

Vienas iš didžiausių iššūkių ‒  riboti ištekliai, kuriuos valstybės narės gali skirti rinkos 
priežiūrai, visų pirma atsižvelgiant į didėjančias prekybos apimtis, todėl pranešėja siūlo 
Komisijai, ieškant ilgalaikių sprendimų, išnagrinėti naujus, inovacinius, rinka pagrįstus 
sprendimus, kuriais būtų papildyti rinkos priežiūros veiksmai, kurių šiuo metu imasi vien tik 
valdžios institucijos. Pranešėja pabrėžia ekonominės veiklos vykdytojų kokybės kontrolės 
sistemų ir galutinių produktų trečiosios šalies auditą kaip vieną iš šių galimų sprendimų. 
Komisija turėtų įtraukti šiuos svarstymus į vertinimo ataskaitą, kurią ji turi parengti pagal 33 
straipsnį.

Glaudesnis, stipresnis, geriau veikiantis valstybių narių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimas

Šiuo metu viena iš problemų – silpnas koordinavimas, bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija tarp gaminių saugos rinkos priežiūros institucijų įvairiose valstybėse narėse. 
Komisijos pasiūlymu siekiama ištaisyti šią padėtį priimant nuostatas, kuriomis siekiama 
gerinti keitimąsi informacija ir darbo pasidalijimą, taip pat tarpusavio pagalbą tarp skirtingų 
valstybių narių valdžios institucijų, taip pat su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis.

Keitimasis informacija grindžiamas iš esmės dviem ramsčiais: jau įsteigta Bendrijos skubaus 
keitimosi informacija sistema (angl. RAPEX), skirta keistis informacija apie pavojų 
keliančius gaminius, ir Rinkos priežiūros informacinė ryšių sistema (angl. ICSMS), skirta 
keistis bendresnio pobūdžio informacija. Keičiantis informacija per ICSMS sudaromos 
sąlygos rinkos priežiūros institucijoms pasinaudoti vienoms kitų patirtimi ir darbu, ir išsaugoti 
ribotus išteklius, nes jos neturi pakartotinai atlikti tyrimų ir vertinimų, kurie jau atlikti kurioje 
nors valstybėje narėje. Pranešėja mano, kad šie pasiūlymai nusipelno visapusiško pritarimo, ir 
siūlo tik patikslinti kai kurias atitinkamų straipsnių formuluotes.

Viena iš pagrindinių glaudesnio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija nuostatų ‒
Europos rinkos priežiūros forumo įkūrimas. Forumas turėtų būti bendradarbiavimo ne tik tarp 
valdžios institucijų, bet ir tarp valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bei kitų 
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suinteresuotųjų šalių, pvz., vartotojų grupių, platforma. Pranešėja siekia pabrėžti, kad svarbus 
nuolatinis, struktūrinis bendradarbiavimas vykdant šio forumo, kuris turi būti įkurtas, veiklą, 
ir norėtų dar labiau sustiprinti jo vaidmenį ateityje, pasiūlydama – kitą kartą persvarstant 
reglamentą – šiam forumui suteikti įgaliojimus teikti privalomas rekomendacijas, jei forumas 
mano, kad jos reikalingos siekiant toliau gerinti ir stiprinti rinkos priežiūros veiklą valstybėse 
narėse ir ypač prie ES išorės sienų.

Be to, turėtų būti stiprinamas įvairių suinteresuotųjų šalių vaidmuo šio forumo veikloje ir 
užtikrinamas nuolatinis jų dalyvavimas. Įvairūs suinteresuotieji asmenys gali suteikti vertingų 
įžvalgų, nes jie turi daug informacijos apie rinką, ir padėti apibrėžti konkrečias problemines 
sritis bei surasti galimus sprendimus.

Atgrasomosios sankcijos

2011 m. rezoliucijoje Parlamentas taip pat pabrėžė atgrasomųjų sankcijų, įskaitant griežtas 
baudas, skiriamas ekonominės veiklos vykdytojams, kurie tyčia išleidžia pavojingus arba 
reikalavimų neatitinkančius gaminius į bendrąją rinką, svarbą. 

Ekonominės veiklos vykdytojams turi būti užtikrintos sąžiningos ir vienodos sąlygos; tie, 
kurie laikosi taisyklių, neturėtų nukentėti dėl to, kad taikant esamą sistemą nesugebama 
nubausti tų veiklos vykdytojų, kurie tyčia nesilaiko tokių taisyklių. Be to, sistema visada yra 
tvirta tiek, kiek jos silpniausia grandis, o režimui naudingas suderinimas šioje srityje. 

Taigi, siekdama užtikrinti, kad teisės aktai iš tikrųjų turėtų atgrasomąjį poveikį ES, pranešėja 
siūlo ES mastu įvesti suderintas administracines sankcijas. Kad būtų sustiprintas atgrasomasis 
sankcijų poveikis, pagal šį reglamentą paskirtos sankcijos turėtų būti skelbiamos viešai. Be to, 
pranešėja siūlo sukurti viešą veiklos vykdytojų, kurie pakartotinai pažeidžia šį reglamentą, 
juodąjį sąrašą.
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Atsakomybės apribojimas

Toliau pateikiamas suinteresuotųjų šalių sąrašas, parengtas remiantis susitikimais, 
elektroniniais laiškais ir derybinėmis pozicijomis nuo pranešėjos paskyrimo iki šio pranešimo 
projekto galutinio termino 2013 m. birželio mėn.

Reikia pažymėti, kad šis sąrašas nėra baigtinis, nes sunku išvardyti visus numanomus 
subjektus, kurie prisidėjo savo įnašu ir darbu rengiant šį pranešimą. Be to, reikia pažymėti, 
kad šis pranešimo projektas yra tik darbo Parlamente pradžia, nes diskusijos ir teisėkūros 
darbas tęsis iki galutinio šio teisės akto priėmimo. Suinteresuotieji asmenys įneša savo indėlį 
ir vėlesniais etapais; taigi, pateiktas sąrašas gali būti laikomas tik nebaigtiniu.

Tačiau, pateikdama šį lobistinį sąrašą, pranešėja siekia atvirai parodyti, kas paskatino parengti 
šį pranešimo projektą.

Suinteresuotųjų šalių sąrašas

 Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociacija (angl.
ANEC);

 Europos vartotojų organizacijų asociacija (angl. BEUC);
 Europos verslo organizacija „BUSINESSEUROPE“; 
 Bendrovė „Caterpillar“;
 Europos statybos įrangos komitetas (CECE);
 Europos staklių gamintojų asociacija (CECIMO);
 Suomijos pramonininkų konfederacija (angl. Confederation of Finnish Industries); 
 Bendrovė „Cosmetics Europe“;
 Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas (SANCO);
 Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas (ENTR);
 Bendrovė „DigitalEurope“;
 Europos energijos ir aplinkosaugos partnerystė (angl. EPEE); 
 Europrekyba;
 Europos žiebtuvėlių gamintojų federacija;
 Europos padangų ir gumos gamintojų asociacija;
 Suomijos darbo ir ūkio ministerija (TEM); 
 Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. rudenį pirmininkausianti valstybė narė (Lietuva); 
 Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. pavasarį pirmininkaujanti valstybė narė (Airija); 
 „LEGO, Nordic toys and TIE“ (Europos žaislų pramonei atstovaujanti grupė „Toy 

Industries Europe“); 
 Europos inžinerinės pramonės asociacija „Orgalime“;
 Vokietijos mašinų ir įrengimų gamintojų federacija (VDMA);

Be to, 2013 m. gegužės 29 d. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas surengė 
posėdį dėl rinkos priežiūros ir gaminių saugos dokumentų paketo. Informacija apie 
kalbėtojus ir kita informacija skelbiama komiteto tinklapyje.


