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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo 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 vartojimo gaminių 
saugos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Direktyva 2001/95/EB
(COM(2013) 0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0078),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
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, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto bei Teisės reikalų 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.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2001 m. gruodžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos
nustatyta, kad vartojimo gaminiai turi būti 
saugūs, o valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos privalo imtis veiksmų prieš 

(1) 2001 m. gruodžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos
nustatytas esminis vidaus rinkoje 
esantiems gaminiams taikomas 
reikalavimas, kad vartojimo gaminiai turi 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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nesaugius gaminius ir tuo tikslu keistis 
informacija naudodamosi Bendrijos 
skubaus keitimosi informacija sistema
(RAPEX). Direktyvą 2001/95/EB reikia iš 
esmės keisti siekiant pagerinti jos taikymą 
ir užtikrinti, kad ji nuosekliai derėtų su 
Sąjungos teisės aktų pokyčiais rinkos 
priežiūros, ekonominės veiklos vykdytojų 
prievolių ir standartizacijos srityse. Dėl 
aiškumo Direktyva 2001/95/EB turėtų būti 
panaikinta ir pakeista šiuo reglamentu;

būti saugūs, o valstybių narių rinkos 
priežiūros institucijos privalo imtis
efektyvių veiksmų prieš nesaugius 
gaminius ir tuo tikslu keistis informacija 
naudodamosi Bendrijos skubaus keitimosi 
informacija sistema (RAPEX). Direktyvą 
2001/95/EB reikia iš esmės keisti siekiant 
pagerinti jos taikymą ir užtikrinti, kad ji 
nuosekliai derėtų su Sąjungos teisės aktų 
pokyčiais rinkos priežiūros, ekonominės 
veiklos vykdytojų prievolių ir 
standartizacijos srityse. Dėl aiškumo 
Direktyva 2001/95/EB turėtų būti 
panaikinta ir pakeista šiuo reglamentu;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reglamentas yra tinkama teisinė 
priemone, nes juo nustatomos aiškios ir 
išsamios taisyklės, kuriomis valstybėms 
narėms neleidžiama į nacionalinę teisę 
perkelti skirtingų nuostatų. Reglamentu 
užtikrinama, kad visoje Sąjungoje teisiniai 
reikalavimai būtų taikomi vienu metu;

(2) reglamentas yra tinkama teisinė 
priemone, nes juo nustatomos aiškios ir 
išsamios taisyklės, kuriomis valstybėms 
narėms neleidžiama į nacionalinę teisę 
perkelti ir taikyti skirtingų nuostatų.
Reglamentu užtikrinama, kad visoje 
Sąjungoje teisiniai reikalavimai būtų 
taikomi vienu metu;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) šis reglamentas turi padėti pasiekti
SESV 169 straipsnyje nurodytus tikslus. 

(3) kad būtų užtikrintas aukštas vartotojų 
apsaugos lygis, Sąjunga turi prisidėti prie 
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Visų pirma juo, nustačius vienodas 
taisykles dėl bendrojo saugos reikalavimo, 
vertinimo kriterijų ir ekonominės veiklos 
vykdytojų prievolių, turėtų būti siekiama 
užtikrinti, kad vartotojams skirtiems 
gaminiams būtų taikomas vidaus rinkos 
mechanizmas. Kadangi rinkos priežiūros 
taisyklės, įskaitant RAPEX taisykles, yra 
nustatytos Reglamente (ES) Nr. […/…] 
[dėl gaminių rinkos priežiūros]14, kuris 
taikomas ir šiame reglamente 
nustatytiems gaminiams, šiame 
reglamente nebūtina nustatyti jokių 
papildomų rinkos priežiūros ar RAPEX 
nuostatų;

vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos. 
Atsižvelgiant į tai, reglamentas būtinas 
siekiant pagrindinio tikslo – sukurti 
saugių gaminių vidaus rinką drauge 
padedant siekti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 169 straipsnyje
nurodytų tikslų;

Or. en

(See wording of recital 4 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 December 2001 on general product safety)

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) šiuo reglamentu, nustačius vienodas 
taisykles dėl bendrojo saugos reikalavimo, 
vertinimo kriterijų ir ekonominės veiklos 
vykdytojų prievolių, visų pirma turėtų būti 
siekiama užtikrinti, kad vartotojams 
skirtiems gaminiams būtų taikomas 
vidaus rinkos mechanizmas. Kadangi 
rinkos priežiūros taisyklės, įskaitant 
RAPEX taisykles, yra nustatytos [.... m. 
...... d. Europos Parlamento ir Tarybos] 
Reglamente (ES) Nr. […/… dėl gaminių 
rinkos priežiūros]*, šiame reglamente 
nebūtina nustatyti jokių papildomų rinkos 
priežiūros ar RAPEX nuostatų;
__________________
* OL: prašom įrašyti Reglamento dėl 
gaminių priežiūros rinkos 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
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nuorodą.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) vartotojų sauga labai priklauso nuo 
veiksmingo Sąjungos gaminių saugos 
reikalavimų vykdymo. Rinkos priežiūra 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis 
turėtų būti nuolat gerinama ir būti vis 
veiksmingesnė, kad būtų galima spręsti 
kintančius globalios rinkos ir palaipsniui 
vis sudėtingesnės tiekimo grandinės 
uždavinius. Dėl neveikiančių rinkos 
priežiūros sistemų galėtų būti iškraipoma 
konkurencija, sukeliamas pavojus 
vartotojų saugai ir prarandamas piliečių 
pasitikėjimas vidaus rinka. Todėl 
valstybės narės turėtų sukurti sisteminius 
metodus rinkos priežiūros veiksmingumui 
bei kitiems vykdymo priežiūros veiksmams 
užtikrinti ir turėtų garantuoti jų atvirumą 
visuomenei bei suinteresuotoms šalims;

Or. en

(See wording of recital 24 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 December 2001 on general product safety)

Pagrindimas

Product safety and market surveillance must complement each other in order to strengthen 
the Single Market. Thus, it is necessary to set strict requirements on the market surveillance 
activities and to prioritise this in the future.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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 visiems 
naudojamiems gaminiams, kurie 
vartotojams tiekiami arba siūlomi kartu su 
teikiamomis paslaugomis, įskaitant 
gaminius, su kuriais vartotojai susiduria 
tiesiogiai, kai paslaugų teikėjai jiems
teikia paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

In order of clarity, the exemptions have been moved to AM 9.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) gaminiams, sukurtiems tik 
profesionaliam naudojimui, bet 
palaipsniui patekusiems į vartotojų rinką, 
turėtų būti taikomas šis reglamentas, nes 
jie gali kelti riziką vartotojų sveikatai ir 
saugai, kai yra naudojami galimomis iš 
anksto pagrįstai numatyti sąlygomis;

Or. en

(See wording of recital 10 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 December 2001 on general product safety)
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) į šio reglamento taikymo sritį 
neturėtų būti įtraukti įrenginiai, kuriais 
vartotojai keliauja ir kuriuos naudoja 
paslaugos teikėjas, kadangi jie turėtų būti 
vertinami kartu su teikiamos paslaugos 
sauga;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) nors šiuo reglamentu 
reglamentuojama gaminių sauga teikiant 
paslaugas, vis dar reikia Sąjungos teisės 
aktų dėl vartotojams teikiamų paslaugų 
bendrųjų saugos reikalavimų, nes 
vartotojams teikiamų paslaugų sauga 
nereglamentuojama pagal jokius 
Sąjungos teisės aktus. Dėl dabartinio 
fragmentinio valstybių narių požiūrio į 
vartotojams teikiamų paslaugų saugą 
Komisija turėtų įvertinti ir išnagrinėti 
galimybes pradėti taikyti horizontalią 
Sąjungos vartotojams teikiamų paslaugų 
saugos sistemą;

Or. en

Pagrindimas

The Commission must present in the nearest future a legislative framework for the safety of 
services since the current situation has caused a legal loophole. A uniform Regulation on the 
issue must complement the inclusion of products exposed to consumers in the context of a 
service into the scope of this Regulation.
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Pakeitimas 10

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 
apsaugos lygį, kaip reikalauja SESV 114 ir 
169 straipsniai;

(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 plati
horizontalaus pobūdžio teisės aktų bazė, 
skirta su tokiais gaminiais susijusiems 
klausimams spręsti, taip pat spragoms
pašalinti ir esamų ar būsimų konkrečių 
teisės aktų nuostatoms papildyti, visų 
pirma aukštam vartotojų saugos ir 
sveikatos apsaugos lygiui užtikrinti, kaip 
reikalauja SESV 114, 169 ir 191
straipsniai;

Or. en

(See wording of recital 5 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 December 2001 on general product safety)

Pagrindimas

This Regulation shall continue to act as a 'safety net' for product safety as currently 
underlined in the General Product Safety Directive where it applies to cases where there is a 
lack of more specific safety provisions in Union legislation and through this ensuring safety of 
all products placed on the market.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie vartojimo gaminius, 
kuriems taikomas šis reglamentas, įvairių 

(8) kalbant apie vartojimo gaminius, 
kuriems taikomas šis reglamentas, įvairių 
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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;

jo dalių taikymo sritys turėtų būti aiškiai 
atskirtos nuo konkrečius sektorius 
reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų 
teisės aktų. Nors šio reglamento I skyriuje 
nurodytas 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;

Or. en

Pagrindimas

Editorial clarification.

Pakeitimas 12

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 elektroninę prekybą, pvz., 
elektroninę prekybą internetu;

Or. en

(See wording of recital 7 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 December 2001 on general product safety)

Pagrindimas

Clarification in order to underline the inclusion of online selling in the scope of this 
Regulation.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgdama į vartotojų internetu 
iš trečiųjų šalių perkamą gaminių, kurie 
gali neatitikti Europos standartų, taigi
kelti pavojų vartotojų saugai ir sveikatai, 
kiekį, Komisija turėtų sutelkti dėmesį į 
vartotojų pasitikėjimo e. prekyba didinimą 
rengdama švietimo ir informuotumo 
didinimo kampanijas. Komisija taip pat 
turėtų ištirti galimybę pradėti taikyti 
e. pastikėjimo ženklą, kuriuo gamintojas 
savo interneto svetainėje nurodytų, kad 
jam žinomos šio reglamento nuostatos ir 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
naudotiems gaminiams, kurie vykdant 
komercinę veiklą vėl patenka į tiekimo 
grandinę, išskyrus tokius naudotus 
gaminius, kaip antikvariniai daiktai, kurių 
atveju vartotojas negali pagrįstai tikėtis, 
kad jų sauga atitiks naujausius standartus;

(11) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
naudotiems gaminiams, kurie vykdant 
komercinę veiklą vėl patenka į tiekimo 
grandinę, jeigu jie kaip tokie buvo pateikti 
rinkai, ir naudotiems gaminiams, kurie iš 
pradžių buvo pateikti rinkai po to, kai 
įsigaliojo šis reglamentas, išskyrus tokius 
naudotus gaminius, kaip antikvariniai 
daiktai, kurių atveju vartotojas negali 
pagrįstai tikėtis, kad jų sauga atitiks 
naujausius standartus;

Or. en
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Pagrindimas

There must be no legal uncertainty in regards to the retroactivity of the legislation regarding 
second-hand products.

Pakeitimas 15

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 būti su jais taip supainioti, kad 
vartotojai, ypač vaikai, juos gali įsidėti į 
burną, čiulpti arba nuryti ir dėl to, pvz., 
gali paspringti, apsinuodyti, pradurti ar 
užkimšti virškinamąjį traktą, taigi pagal jį 
turėtų būti draudžiama parduoti, 
importuoti ir gaminti ar eksportuoti tokius 
gaminius. 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

Pagrindimas

Since this Regulation repeals Directive 87/357/EEC on food-imitation products and transpose 
this into the aspects when assessing products (Article 6 (e) of this Regulation), it is unclear 
whether or not marketing, import and manufacture or export of food-imitation products will 
continue to be prohibited. By this amendment, the prohibition as stated in Directive 
87/357/EEC will continue in this Regulation.

Pakeitimas 16

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

(13a) atsargumo principas, kaip nustatyta 
SESV 191 straipsnio 2 dalyje ir pabrėžta, 
be kita ko, 2000 m. vasario 2 d. Komisijos 
komunikate dėl atsargumo principo, yra 
pagrindinis gaminių ir vartotojų saugos 
užtikrinimo principas ir į jį turėtų būti 
deramai atsižvelgiama vertinant gaminio 
saugą;

Or. en

(See Communication from the Commission on the precautionary principle of 2 February 2000 
(COM(2000)1))

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) atsargumo principas atlieka esminį 
vaidmenį užtikrinant vartotojų apsaugą 
pagal Sąjungos teismų praktiką. Principas 
visų pirma turėtų būti aiškinamas 
atsižvelgiant į 2002 m. lapkričio 26 d. 
Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose 
bylose T-74/00 ir kitos, Artedogan GmbH
ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją1, 
kuriame buvo nustatyta, kad nors 
atsargumo principas SESV minimas 
kalbant apie aplinkos politiką, jo taikymo 
sritis platesnė ir jis skirtas taikyti siekiant 
užtikrinti aukštą sveikatos, vartotojų 
saugos ir aplinkos apsaugos lygį;
_____________
1 [2002] ECR II-04045

Or. en

(See Judgment of the Court of First Instance of 26 November 2002 in joined cases T-74/00, T-
76/00, T-83/00 to T-85/00, T-132/00, T-137/00 and T-141/00))
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Pagrindimas

In the judgment of the joined cases T-74/00 and others it is emphasised, especially in 
paragraph 181-186, that the precautionary is a horizontal principle applying to more than 
just environmental policies.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į vadinamuosius vaikams 
patrauklius gaminius, kurie suprojektuoti 
taip, kad labai primena kitus objektus, 
visuotinai pripažįstamus patraukliais 
vaikams ar skirtus jiems naudoti. Į 
vaikams patrauklių gaminių sąvoką 
turėtų būti ypač atsižvelgiama vertinant 
gaminio saugą;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) vertinant gaminio saugą reikėtų 
ypač atsižvelgti į tai, ar gaminys lėmė 
sužalojimus, apie kuriuos buvo pranešta 
Visos Europos duomenų apie sužalojimus 
bazėje, kaip nustatyta [.... m. ...... d. 
Europos Parlamento ir Tarybos] 
Reglamente (ES) Nr. [.../... dėl gaminių 
rinkos priežiūros]*;
_______________
* OL: prašom įrašyti Reglamento dėl 
gaminių priežiūros rinkos 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
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nuorodą.

Or. en

Pagrindimas

The creation of a Pan-European Injury Database must be included in the forthcoming 
Regulation on market surveillance of products (COM(2013)75).

Pakeitimas 20

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, 
atitinkantys konkrečius sektorius 
reglamentuojančius Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, kuriais 
siekiama užtikrinti asmenų saugą ir 
sveikatos apsaugą, pagal šį reglamentą 
turėtų būti laikomi saugiais, jeigu buvo 
deramai atsižvelgta į atsargumo principą;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) patirtis parodė, kad CE ženklas 
sudaro vartotojams klaidingą įspūdį, jog 
institucijos patvirtino gaminį kaip saugų 
vartotojams. CE+ ženklas, nurodantis, 
kad nepriklausoma akredituotoji 
trečiosios šalies įstaiga, kompetentinga 
vertinti tam tikro produkto saugą, atliko 
šio gaminio bandymus ir nustatė, kad jis 
atitinka šiame reglamente numatytus 
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saugos reikalavimus, paaiškina, kad 
pradinis CE ženklas yra gamintojo 
atitikties nuoroda. CE+ ženklas turėtų 
aiškiai nurodyti vartotojams, kad 
kompetentinga įstaiga pripažino gaminį 
saugiu, ir jis turėtų būti laikomas 
dabartinio CE ženklo papildiniu;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ekonominės veiklos vykdytojai, 
atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas 
tiekimo grandinėje, turėtų būti atsakingi už 
gaminių atitiktį, kad būtų užtikrinta aukšto 
lygio vartotojų sauga ir sveikatos apsauga;

(15) ekonominės veiklos vykdytojai, 
atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas 
tiekimo grandinėje, turėtų būti atsakingi už 
gaminių atitiktį, kad būtų užtikrinta aukšto 
lygio vartotojų sauga ir sveikatos apsauga.
Šiuo atžvilgiu nuostatos, susijusios su 
ekonominės veiklos vykdytojų prievolėmis, 
nustatytomis 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos1, turėtų būti griežtai 
suderintos, nes taip bus sudarytos 
vienodos sąlygos, susijusios su tų 
ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems 
taikomi suderinti teisės aktai, ir tų, 
kuriems taikomi nesuderinti teisės aktai, 
prievolėmis šiame reglamente;
_____________
1 OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

Or. en

Pagrindimas

By having a strict alignment of the provisions on obligations of economic operators, there 
should only be editorial changes in the provisions of this Regulation regarding this issue in 
order to have the provisions of the Decision transposed as clearly as possible.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) gamintojai turėtų užtikrinti, kad 
gaminiai, kuriuos jie pateikia rinkai, būtų 
suprojektuoti ir pagaminti laikantis šiame 
reglamente nustatytų saugos reikalavimų. 
Siekdama paaiškinti gamintojo prievoles 
ir sumažinti administracinę naštą, 
Komisija turėtų nustatyti Sąjungos 
bendros gaminių keliamos rizikos 
vertinimo metodiką ir sukurti 
naudotojams patogias elektronines rizikos 
vertinimo priemones. Pagal metodiką, 
remiantis geriausia praktika ir 
suinteresuotųjų subjektų indėliu, turėtų 
būti sukurta veiksminga rizikos vertinimo 
priemonė, kuria gamintojai galėtų 
naudotis projektuodami gaminius;

Or. en

Pagrindimas

The Commission's Multi Annual Plan published with the proposal for a regulation on 
consumer product safety foresees a common approach to risk assessment. To get the full 
benefit of the methodology, manufacturers should be obliged to integrate the methodology in 
the design work of the products. The Commission should make an electronic assessment tool 
available for economic operators and market surveillance authorities.

Pakeitimas 24

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, prekės 
ženklą ar adresą, kuriuo galima susisiekti 
su gamintoju ir importuotoju, ir 
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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

(See wording of Commission document "Toy Safety Directive 2009/48/EC - an explanatory 
guidance document" of 11 September 2011, p. 146)

Pagrindimas

It must be underlined that the distributors shall not check each product individually. Through 
this recital, the provisions regarding obligations of distributors is explained without changing 
the wording of the article in question.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) globalizacija, vis dažnesnis gamybos 
perkėlimas ir tarptautinės prekybos 
augimas reiškia, kad daugiau gaminių 
parduodama pasaulio rinkose, todėl šiuo 
atžvilgiu tvirtas pasaulio reguliavimo 
institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimas vartojimo gaminių 
saugos srityje yra būtinas siekiant spręsti 
problemas, kurių kyla dėl sudėtingų 
tiekimo grandinių ir diesnės prekybos 
apimties. Visų pirma Komisija turėtų būti 
paskatinta pagerinti supratimą apie 
gaminių projektavimo saugumą vykdant 
dvišalį bendradarbiavimą su trečiųjų šalių 
priežiūros institucijomis;

Or. en

(See wording of paragraph 10 of European Parliament resolution of 8 March 2011 on the 
revision of the General Product Safety Directive and market surveillance (2010/2085(INI)))
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) dabartinės atsekamumo sistemos ir 
identifikavimo procedūros turėtų būti 
veiksmingai taikomos ir tobulinamos. 
Atsižvelgiant į tai, reikia atlikti taikomų 
technologijų naudojimo vertinimą ir 
analizę;

Or. en

(See wording of paragraph 23 of European Parliament resolution of 8 March 2011 on the 
revision of the General Product Safety Directive and market surveillance (2010/2085(INI)))

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20c) siekdama ateityje pagerinti 
atsekamumą, Komisija turėtų įvertinti, 
kaip palengvinti specialių atsekamumo ir 
gaminių identifikavimo technologijų 
taikymą. Atliekant tą vertinimą 
vertinamos technologijos, be kita ko, 
turėtų užtikrinti vartojimo gaminių saugą, 
pagerinti atsekamumo mechanizmus ir 
neužkrauti papildomos administracinės 
naštos ekonominės veiklos vykdytojams, 
kad atitinkamos sąnaudos nebūtų 
perkeltos vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
20 d konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20d) nustatydama, kokiems konkretiems 
gaminiams, kuriuos ekonominės veiklos 
vykdytojai pateikia ir tiekia rinkai, turi 
būti sukurta ir taikoma atsekamumo 
sistema, Komisija pirmiausia turėtų 
atsižvelgti į sužalojimo, apie kurį buvo 
pranešta Visos Europos duomenų apie 
sužalojimus bazėje, pobūdį, pranešimų 
RAPEX sistemoje skaičių ir praneštos 
rizikos dydį. Be to, Komisija turėtų 
įtraukti atitinkamus suinteresuotuosius 
subjektus, ypač Europos rinkos priežiūros 
forumą, kaip nustatyta [.... m. ...... d. 
Europos Parlamento ir Tarybos] 
Reglamente (ES) Nr. [.../... dėl gaminių 
rinkos priežiūros]*..;
____________
* OL: prašom įrašyti Reglamento dėl 
gaminių priežiūros rinkos 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
nuorodą.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
20 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20e) vadovaujantis tuo, kad pagal 
2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB)Nr. 764/2008, 
nustatantį procedūras, susijusias su tam 
tikrų nacionalinių techninių taisyklių 
taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai 
parduodamiems gaminiams1, įsteigiami 
nacionaliniai kontaktiniai centrai, 
gaminių saugos kontaktiniai centrai 
valstybėse narėse turėtų atlikti 
ekonominės veiklos vykdytojų 
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informavimo centrų funkciją, kad jie 
galėtų gauti rekomendacijas ir mokymus 
gaminių saugos reikalavimų ir teisės aktų 
tema;
__________________
1 OL L 218, 2008 8 13, p. 21.

Or. en

Pakeitimas 30

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;

(21) nuoroda į kilmę yra būtina siekiant 
papildyti esminius atsekamumo 
reikalavimus dėl gamintojo pavadinimo ir 
adreso, nustatytus šiame reglamente. Be 
to, šalies kilmės nuoroda padeda nustatyti 
faktinę gamybos vietą visais atvejais, kai 
su gamintoju negalima susisiekti, kai jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta 
skiriasi, kai nenurodytas nei gamintojo 
pavadinimas, nei adresas, arba kai 
adresas buvo ant pakuotės, kurios 
nebegalima surasti 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. en

Pakeitimas 31

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

(21a) nurodžius gaminio kilmę 
vartotojams būtų lengviau įvertinti 
informaciją apie gaminio grandinę, taip 
padidėtų jų informuotumas. Visų pirma 
tada, kai gamintojo pavadinimas 
nurodomas vykdant ekonominės veiklos 
vykdytojų prievoles, esama rizikos, kad 
vartotojai bus suklaidinti, nes gamintojo 
nuoroda nebūtinai suteikia vartotojui 
galimybę nustatyti gamybos šalį;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) įvairiose Sąjungos prekybos 
partnerių jurisdikcijose kilmės nuoroda 
privaloma ženklinant gaminius ir 
pateikiant muitinės deklaracijas. Pradėjus 
taikyti kilmės nuorodą pagal šį 
reglamentą Sąjunga atitiks tarptautinės 
prekybos tvarką. Be to, kadangi 
reikalavimas pateikti kilmės nuorodą 
taikomas visiems ne maisto produktams 
Sąjungso teritorijoje, nesvarbu, 
importuotiems, ar ne, bus laikomasi 
Sąjungos tarptautinės prekybos prievolių;

Or. en

Pakeitimas 33

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

(30a) pajamos iš sankcijų už šio 
reglamento pažeidimus turėtų būti 
skiriamos atitinkamos valstybės narės 
rinkos priežiūros institucijoms, kurios 
skiria sankciją ekonominės veiklos 
vykdytojui, finansuoti;

Or. en

Pagrindimas

The provisions of sanctions must furthermore be streamlined with the adopted provisions in 
the forthcoming Regulation on Market Surveillance (COM(2013)75).

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) dėl valstybių narių sankcijų 
fragmentiško ir skirtingo dydžio reikia 
išnagrinėti galimybes nustatyti 
koordinuojamas sankcijas, įsakaitant 
dideles baudas ekonominės veiklos 
vykdytojams, kurie tyčia pateikia vidaus 
rinkai pavojingus ar reikalavimų 
neatitinkančius gaminius. Taigi gaminių 
uždraudimas turėtų būti kuo dažniau 
skelbiamas viešai, siekiant didinti pasienio 
kontrolės ir rinkos priežiūros matomumą 
ir atgrasyti nusikalstamą veiką 
vykdančius rinkos subjektus;

Or. en

(See wording of paragraph 4 of European Parliament resolution of 8 March 2011 on the 
revision of the General Product Safety Directive and market surveillance (2010/2085(INI)))
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Pakeitimas 35

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. Pagrindinis šio 
reglamento tikslas yra užtikrinti, kad 
rinkai pateikti ar tiekiami produktai būtų 
saugūs;

Or. en

(Cf. Article 1 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 
December 2001 on general product safety)

Pagrindimas

The objective of this Regulation must always be to have a safe Single Market.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 

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

Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose 
ar pagal juos nustatyti reikalavimai. Kai 
gaminių saugą reglamentuoja Sąjungos 
teisės aktais nustatyti konkretūs saugos 
reikalavimai, šio reglamento II ir III 
skyriai taikomi tik tiems aspektams ir 
rizikai ar rizikos kategorijoms, kurių 
nereglamentuoja tie reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

This Regulation shall continue to act as a 'safety net' for product safety as currently 
underlined in the General Product Safety Directive where it applies to cases where there is a 
lack of more specific safety provisions in Union legislation and through this ensuring safety of 
all products placed on the market.

Pakeitimas 38

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, 
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 ir atsargumo 
principą;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

(See wording of Article 2 (c) of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 December 2001 on general product safety)

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) didelė rizika – rizika, įskaitant vėlesnio 
poveikio pasireiškimo riziką, kai 
reikalingas skubus įsikišimas ir tolesni 
veiksmai;

17) didelė rizika – rizika arba padėtis, kai 
kyla rizika, ekstremali situacija ar 
pavojus, įskaitant vėlesnio poveikio 
pasireiškimo riziką, kai reikalingas skubus
valdžios institucijų įsikišimas ir tolesni 
veiksmai;

Or. en

(See wording of Article 2 (d) of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 December 2001 on general product safety)

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) paslauga – bet kokia savarankiška, 
paprastai už užmokestį vykdoma 
ekonominė veikla, kaip apibrėžta SESV 
57 straipsnyje.

Or. en

(See wording of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 
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December 2006 on services in the internal market, OJ L 376, 27.12.2006, p. 36)

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Maisto produktus imituojančių gaminių 

pardavimo, importo ir gamybos 
draudimas

Valstybės narės imasi visų priemonių, 
reikalingų siekiant uždrausti gaminių, 
kurie, nors nėra maisto produktai, yra 
panašūs į maisto produktus ir gali būti 
palaikyti maisto produktais dėl formos, 
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių.

Or. en

(See wording of Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the 
laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, 

endanger the health or safety of consumers)

Pagrindimas

Since this Regulation repeals Directive 87/357/EEC on food-imitation products and transpose 
this into the aspects when assessing products (Article 6 (e) of this Regulation), it is unclear 
whether or not marketing, import and manufacture or export of food-imitation products will 
continue to be prohibited. By this amendment, the prohibition as stated in Directive 
87/357/EEC will continue in this Regulation.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos prielaida netrukdo rinkos 
priežiūros institucijoms imtis veiksmų 
pagal [.... m. ...... d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos] Reglamento (ES) Nr. [.../... dėl 
gaminių rinkos priežiūros]* nuostatas, kai 
esama naujų įrodymų, kad nepaisant 
tokios atitikties ar reikalavimų laikymosi 
gaminys kelia riziką.
___________
* OL: prašom įrašyti Reglamento dėl 
gaminių priežiūros rinkos 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
nuorodą.

Or. en

(See wording of proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
market surveillance of products (COM(2013)75), paragraph 13 (3).)

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminių saugos vertinimo apsektai Gaminių atitikties bendrajam saugos
reikalavimui vertinimo aspektai

Or. en

Pagrindimas

The assessment of products in this Regulation is an assessment of the compliance of the 
requirements of the product, not an assessment of safety as a broad definition.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė 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 

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 
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saugus, atsižvelgiama į šiuos aspektus, visų 
pirma:

saugus, atsižvelgiama į atsargumo 
principą, kaip nustatyta SESV 191 
straipsnio 2 dalyje, ir šiuos aspektus, visų 
pirma:

Or. en

Pakeitimas 46

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 dėl konkrečių gaminių 
kategorijų;

Or. en

Pagrindimas

The broader definition of vulnerable consumers is taken from recital 13 of this Regulation.

Pakeitimas 47

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 ir savybes, pakuotę ir 
pateikimą vartotojams ar kitiems 
pirkėjams. Tai apima ir potencialiai 
klaidinančią išvaizdą, ypač kai gaminys
dėl savo konstrukcijos ir savybių yra 
kokiu nors būdu panašus į kitą objektą, 
visuotinai pripažįstamą kaip patrauklų 
vaikams ar skirtą jiems naudoti;

Or. en
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(See wording of Commission decision 2008/357/EC L 120, 7.5.2008, p. 11)

Pagrindimas

There is a need for having child appealing products included in a comprehensive Union 
legislative framework. The purpose is to always take these specifications and characteristics 
into the assessment of the safety of products.

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pagrįstus vartotojų saugos lūkesčius, 
susijusius su jo pobūdžiu, sudėtimi ir 
sauga bei numatyta paskirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Change in order of other aspects to be taken into account when assessing the compliance of 
the safety requirements.

Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) atsargumo principą;

Or. en

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) į tai, ar gaminys, gaminių kategorijos 
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ar grupės lėmė sužalojimus, apie kuriuos 
buvo pranešta Visos Europos duomenų 
apie sužalojimus bazėje, kaip nustatyta 
[.... m. ...... d. Europos Parlamento ir 
Tarybos] Reglamente (ES) Nr. [.../... dėl 
gaminių rinkos priežiūros]*;
_____________
* OL: prašom įrašyti Reglamento dėl 
gaminių priežiūros rinkos 
(COD 2013/0048) numerį, datą ir 
nuorodą.

Or. en

Pagrindimas

The creation of a Pan-European Injury Database must be included in the forthcoming 
Regulation on market surveillance of products (COM(2013)75).

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pagrįstus vartotojų lūkesčius dėl 
saugos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Change in order of other aspects to be taken into account when assessing the compliance of 
the safety requirements.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Ženklinimas CE+ ženklu
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1. Žymėti CE+ ženklu gali tik gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas.
2. CE+ ženklas pateikiamas tik ant 
vartojimo gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, ir nepateikiamas ant jokių 
kitų gaminių.
3. Pateikdamas ar pateikęs CE+ ženklą, 
gamintojas nurodo, kad akredituotoji 
įstaiga, kompetentinga vertinti tam tikro 
produkto saugą, atliko šio gaminio 
bandymus ir nustatė, kad jis atitinka 
šiame reglamente numatytą saugos 
reikalavimą.
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

The CE-mark sends the signal to consumers that the product is safe. The CE-mark is, 
however, only the manufacturer's indication, that he takes responsibility for the conformity of 
the product with all applicable requirements set out in the relevant legislation. The proposed 
CE+ mark will be supplementary to the CE-mark and indicates that the marked product has 
been tested by an independent third party and found safe by a competent body.
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Pakeitimas 53

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 techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus 
sudaro:

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kurias konkrečiai nustatomi aspektai, 
kuriuos turi patikrinti gamintojas, 
tirdamas galimą riziką, įskaitant šios 
dalies pirmos pastraipos b punkte 
nurodytą analizės formatą. Priimdama 
šiuos aktus, Komisija atsižvelgia į visas 
esamas rizikos analizės priemones, 
įskaitant geriausią gamintojų praktiką, 
kad būtų kuo labiau sumažinta našta 
gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

The amendment is related to safety by design and obliges the manufacturers to do thorough 
risk analysis as early as possible in the design phase of the product. The Commission is called 
upon to use existing instruments already available and especially link it to the work currently 
being undertaken in the Multi Annual Plan to establish an EU general risk assessment for 
products.
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Pakeitimas 55

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.

Or. en

Pagrindimas

The deleted sentence is not part of Article R2 (7) of Decision 768/2008/EC.

Pakeitimas 56

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, ir tinkamai bei 
veiksmingai įspėja vartotojus, kuriems 
kyla rizika dėl gaminio neatitikties. 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.
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Or. en

(See wording of Article 5, paragraph 1 (b) of Directive 2001/95/EC of the European 
Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety)

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Įspėjimai, kurie nulemia sprendimą 
įsigyti gaminį, pvz., nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius ar 
svoris, ir kiti svarbūs įspėjimai turi būti 
nurodomi ant gaminio pakuotės ar kitaip 
aiškiai matomi vartotojui prieš įsigijimą, 
įskaitant tuos atvejus, kai perkama 
internetu.

Or. en

Pagrindimas

Consumer information must be strengthened, especially in regards to online sales where it is 
difficult for consumers to check to specific information of a product and on its packaging.

Pakeitimas 58

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 kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas.

Or. en
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Pagrindimas

The deleted sentence is not part of Article R4 (4) of Decision 768/2008/EC.

Pakeitimas 59

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 dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus rinkos priežiūros institucijų 
žinioje ir, jei prašoma, pateikia juos toms
institucijoms.

Or. en

(See wording of Article R4 (8) of Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and 
of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products)

Pagrindimas

This is a strict alignment from Article R4 (8) of the Decision.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įspėjimai, kurie gali nulemti 
sprendimą įsigyti gaminį, pvz., nurodomas 
minimalus ir maksimalus naudotojų 
amžius ar svoris, ir kiti svarbūs įspėjimai 
turi būti nurodomi ant vartotojui skirtos 
pakuotės ar kitaip aiškiai matomi 
vartotojui prieš įsigijimą, įskaitant tuos 
atvejus, kai perkama internetu.

Or. en

Pagrindimas

Consumer information must be strengthened, especially in regards to online sales where it is 
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difficult for consumers to check to specific information of a product and on its packaging.

Pakeitimas 61

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. en

Pakeitimas 62

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

It is almost impossible to define what represents 'useful information for the authorities or the 
public'.

Pakeitimas 63

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 

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

keliamos rizikos lygio netaikomas 
reikalavimas ant paties gaminio pateikti 8 
straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą informaciją. Šie deleguotieji 
aktai priimami likus užtektinai laiko iki 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

It is necessary for economic operators to know in due advance which products are covered by 
Article 13.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminių atsekamumas Tam tikrų gaminių atsekamumas

Or. en

Pagrindimas

Addition necessary since the proposed traceability system only covers specific products or 
product categories.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Gaminių saugos kontaktiniai centrai

1. Valstybės narės savo teritorijose 
paskiria gaminių saugos kontaktinius 
centrus ir pateikia jų kontaktinius 
duomenis kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.
2. Komisija parengia ir reguliariai 
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atnaujina gaminių saugos kontaktinių 
centrų sąrašą bei jį skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šią 
informaciją Komisija paskelbia ir savo 
interneto svetainėje.

Or. en

(See wording of Article 9 of Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of
the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain 

national technical rules to products lawfully marketed in another Member State)

Pagrindimas

It is necessary to broaden the scope of the Product Contact Points by facilitating training on 
product safety legislation and transfer information across industries and to the economic 
operators.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis
Gaminių saugos kontaktinių centrų 

užduotys
1. Gaminių saugos kontaktiniai centrai, 
inter alia, ekonominės veiklos vykdytojui 
ar kitos valstybės narės kompetentingai 
institucijai paprašius, teikia šią 
informaciją:
a) technines taisykles, taikomas 
konkrečios rūšies gaminiui teritorijoje, 
kurioje yra įsteigti tie gaminių saugos 
kontaktiniai centrai, ir informaciją, ar 
šios rūšies gaminiui taikomas išankstinio 
leidimo reikalavimas pagal jų valstybės 
narės teisės aktus, taip pat informaciją 
apie abipusio pripažinimo principą, kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 764/2008, 
ir to reglamento taikymą tos valstybės 
narės teritorijoje;
b) kompetentingų institucijų toje 
valstybėje narėje kontaktinius duomenis 
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pagal kuriuos į jas galima kreiptis 
tiesiogiai, įskaitant institucijų, atsakingų 
už konkrečių techninių taisyklių 
įgyvendinimo priežiūrą tos valstybės narės 
teritorijoje, duomenis;
c) teisių gynimo priemones, kuriomis 
paprastai galima pasinaudoti tos valstybės 
narės teritorijoje, jei kiltų ginčas tarp 
kompetentingų institucijų ir ekonominės 
veiklos vykdytojo.
2. Gaminių saugos kontaktiniai centrai 
atsako į bet kokį 1 dalyje nurodytą 
prašymą per 15 darbo dienų nuo tokio 
prašymo gavimo.
3. Valstybėje narėje, kurioje atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas teisėtai 
parduoda atitinkamą gaminį, esantis 
gaminių saugos kontaktinis centras 
ekonominės veiklos vykdytojui arba 
kompetentingai institucijai, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 764/2008 6 
straipsnyje, gali suteikti visą būtiną 
informaciją ar pastabas.
4. Valstybė narė pagal produktų saugos 
konktaktinių centrų sistemą įsteigia 
biurus, kad galėtų palengvinti mokymą 
gaminių saugos teisės aktų ir apskritai 
reikalavimų klausimu ir perduoti 
informaciją visiems sektoriams, kad būtų 
remiamas ekonominės veiklos vykdytojų 
švietimas gaminių saugos reikalavimų 
klausimu.
5. Gaminių saugos kontaktiniai centrai 
neima mokesčio už 1 dalyje nurodytos 
informacijos teikimą.

Or. en

(See wording of Article 10 of Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and 
of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain 

national technical rules to products lawfully marketed in another Member State)

Pagrindimas

It is necessary to broaden the scope of the Product Contact Points by facilitating training on 
product safety legislation and transfer information across industries and to the economic 
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operators.

Pakeitimas 67

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. Komisija gali reikalauti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar 
tiekia gaminius, kurie RAPEX sistemoje 
registruoti kaip keliantys didelę riziką 
žmonių sveikatai ir saugai arba kurie 
registruoti Visos Europos duomenų apie 
sužalojimus bazėje, kaip nustatyta [.... m. 
...... d. Europos Parlamento ir Tarybos] 
Reglamente (ES) Nr. [.../... dėl gaminių 
rinkos priežiūros]*, ar gaminius, kurie dėl 
savo specifinių savybių ar ypatingų 
platinimo ar naudojimo sąlygų gali būti 
laikomi keliančiais didelę riziką žmonių 
sveikatai ir saugai, sukurtų atsekamumo 
sistemą arba prisijungtų prie tokios 
sistemos.

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

Or. en

Pagrindimas

Recurring notification in the RAPEX system or notification in the Pan-European Injury 
Database are clear indicators that special traceability measures are needed for the specific 
group of products and the Commission should be empowered to take necessary steps after 
consultation of stakeholders. By including products not yet notified in the RAPEX system, the 
Commission is empowered to take the necessary steps without having to wait for a RAPEX 
notification.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gaminiai, apie kuriuos pranešta 
naudojantis RAPEX sistema arba Visos 
Europos duomenų apie sužalojimus 
sistemoje, ir gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kurie, laikoma, gali 
kelti didelę riziką žmonių sveikatai ir 
saugai, kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Recurring notification in the RAPEX system or notification in the Pan-European Injury 
Database are clear indicators that special traceability measures are needed for the specific 
group of products and the Commission should be empowered to take necessary steps after 
consultation of stakeholders. By including products not yet notified in the RAPEX system, the 
Commission is empowered to take the necessary steps without having to wait for a RAPEX 
notification.

Pakeitimas 69

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, pasikonsultavusi su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir su komitetu, įsteigtu pagal 19 straipsnio 
1 dalį, pirmoje pastraipoje nurodytą 
prašymą priima įgyvendinimo sprendimu.
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

(See wording of Article 10, paragraph 2, of Regulation (EU) No 1025/2012 of the European 
Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation.)

Pagrindimas

Stakeholders and sectoral experts shall - as outlined in Regulation (EU) No 1025/2012 on 
European standardisation - be consulted when the Commission requests standards.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė arba Europos 
Parlamentas mano, kad 16 straipsnyje 
nurodytas Europos standartas ne visiškai 
tenkina jam keliamus reikalavimus ir 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą, jie apie tai praneša Komisijai 
ir pateikia išsamų paaiškinimą, o Komisija 
priima sprendimą, ar:

1. Jeigu valstybė narė arba Europos 
Parlamentas mano, kad 16 straipsnyje 
nurodytas Europos standartas ne visiškai 
tenkina jam keliamus reikalavimus ir 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą, jie apie tai praneša Komisijai 
ir pateikia išsamų paaiškinimą, o Komisija, 
pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu 
pagal 19 straipsnio 1 dalį, priima 
sprendimą, ar:

Or. en

(See wording of Article 11, paragraph 1, of Regulation (EU) No 1025/2012 of the European 
Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation.)

Pagrindimas

The sectoral experts of the Member States must be involved when the Commission makes a 
decision regarding objections to harmonised standards.

Pakeitimas 71

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 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. en
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Pagrindimas

If the penalties were to take in account the size of the undertakings, possible rogue traders 
would not be deterred since continuous infringements could easily be done by small 
undertakings while having a serious effect on the safety of products on the Single Market.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pajamos iš sankcijų turi būti 
skiriamos atitinkamos valstybės narės 
rinkos priežiūros veiklai finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po šio 
reglamento taikymo pradžios datos
Komisija įvertina jo taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma, ar 
pagerėjo vartotojų apsauga nuo nesaugių 
gaminių, atsižvelgiant į jo poveikį verslui, 
ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Ne vėliau kaip ... * Komisija įvertina jo 
taikymą ir vertinimo ataskaitą perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti šio 
reglamento tikslai, visų pirma, ar pagerėjo 
vartotojų apsauga nuo nesaugių gaminių
pagal šio reglamento 4 straipsnį, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Toje 
ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas 
Reglamento (ES) Nr. 1025 poveikis šiam 
reglamentui ir jų sąveika.
_____________
* OL: prašom įrašyti datą: penkeri metai 
po šio reglamento taikymo pradžios 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip ... * Komisija įvertina 
galimybes pradėti koordinuotai taikyti 
sankcijų ekonominės veiklos vykdytojams, 
kurie tyčia pateikia vidaus rinkai 
pavojingus ar reikalavimų neatitinkančius 
gaminius, tvarką ir pateikia tą ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
______________
* OL: prašom įrašyti datą: penkeri metai 
po šio reglamento taikymo pradžios 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reglamento (EB) Nr. 764/2008 9 ir 10 
straipsniai panaikinami nuo… *.

_______
* OL: OL: prašom įrašyti šio reglamento 
taikymo pradžios datą.

Or. en

Pagrindimas

The repeal is a consequence of introducing the Product Safety Contact Points into this 
Regulation.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

When the Commission proposed its proposal for a Regulation on Consumer Product Safety on 
the 13th of February 2013, it was introduced in the midst of a long and fatiguing crisis for the 
European consumers and businesses. The proposal thereby places itself in the middle of a 
debate between regulation and simplification of Union legislation.

The Rapporteur's wish is to give a solid answer to this fundamental and everlasting debate. It 
is from the Rapporteur's point of view without a doubt that a well-functioning Single Market 
requires two fundamental components: Safety for consumers and a level playing field for 
businesses. Only through regulation and requirements can the consumers be safe. Only with 
safe products will the consumers be encouraged to buy more products on the Single Market. 
Product safety is key in ensuring a well-functioning Single Market and through this 
facilitating growth for European businesses and prosperity in the Union

As a general note, the Rapporteur welcomes the Commission proposal since it in large parts is 
close to the recommendations of the European Parliament Resolution on the revision of the 
General Product Safety Directive and market surveillance1. The Regulation on Consumer 
Product Safety touches upon a large part of the Single Market. As the Commission states in its 
impact assessment2, as far as consumer products are concerned - harmonised and non-
harmonised - the volume of intra-EU trade between 2008 and 2010 amounted to almost EUR 
1 trillion. 

However, the European consumers do not feel safe when acting on the Single Market. 
According to a Commission survey conducted by Eurobarometer in 2012, 27 % of consumer 
thought that a significant number of non-food consumer products on the Single Market were 
unsafe3. 

Furthermore, the yearly report of 2012 on the operation of the Rapid Alert System for non-
food dangerous products (RAPEX) showed a rise of 26 % in alerts of products reported in the 
RAPEX system compared to 2011 figures4. There is no doubt that a part of the increase is 
caused by improved market surveillance activities in the Member States but it is also without 
a doubt that the number of dangerous products on the Single Market is increasing.

The Rapporteur finds this unacceptable since a lack of trust towards the Single Market 
hampers growth and prosperity in the Union in general. A fundamental key to solving this 
problem is through a well-functioning product safety regime established by this Regulation.

                                               
1 European Parliament resolution of 8 March 2011 on the revision of the General Product Safety Directive and 
market surveillance (2010/2085(INI))
2 Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Product Safety and Market Surveillance Package, 
SWD(2013) 33 final, p. 9
3 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, p. 42
4 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, chapter II
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Horizontal issues

CPSR as a general safety net
For the Rapporteur, it is of outmost importance that this Regulation will continue to act as a 
'safety net' for product safety. In the current legislation, the General Product Safety Directive1

underlines that the Directive applies to cases where there is a lack of more specific safety 
provisions in Union legislation and through this ensuring safety of all products placed on the 
market. 

By aligning the current provisions to this Regulation, the Consumer Product Safety 
Regulation will have an 'umbrella' function in order to close the abovementioned loophole. It 
is therefore stipulated by the Rapporteur that the Regulation will act as a broad-based, 
legislative framework of a horizontal nature in order to deal with products that exist or may 
developed and also to cover lacunae.

Re-introduction of the precautionary principle
A safety net for Union product legislation must provide efficient safety requirements. 
However, the Rapporteur finds that the Commission proposal has one major shortcoming: The 
reference to precautionary principle in the General Product Safety Directive2 when assessing 
possible risks of products has been deleted.

The Rapporteur finds that this is not the right signal to send to the consumers, economic 
operators and market surveillance authorities. Instead, the precautionary principle - as stated 
in Article 191, paragraph 2, of TFEU - must be reintroduced in order to ensure a proper 
consideration of fundamental safety aspects when assessing product safety.

By re-introducing the precautionary principle, the Rapporteur underlines the necessity of 
preserving this horizontal principle and fundamental cornerstone for the safety of products 
and for the safety of consumers.

Strict alignment with the New Legislative Framework
One of the most important innovations in the Commission proposal on Consumer Product 
Safety is the alignment of the obligations of economic operators from Decision 768/2008/EC3

to this Regulation. This is an innovation since the Decision - as part of the New Legislative 
Framework - until now only has been aligned into harmonised Union legislation whereas 
Chapter II of this Regulation covers non-harmonised products only.

The Rapporteur finds it crucial to have consistency throughout Union legislation as regards to 
the obligations of economic operators. Therefore, the alignment from the Decision to this 
Regulation will be kept as strict as possible by seeking not to amend the wording of the 
provisions already introduced in the Decision and transposed into this Regulation.

                                               
1 Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product 
safety
2 Article 8 (2) and recital 1 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 
December 2001 on general product safety
3 Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common 
framework for the marketing of products
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Increased emphasis on safety by design
Product safety will always be the responsibility of the manufacturers. Ensuring that 
manufacturers automatically consider the safety of the product in the design phase can hugely 
impact the safety of products on the market, saving resources for market surveillance.

The Rapporteur will ask the Commission to create a user-friendly and effective way for 
economic operators to assess any risks of the product before putting it on the market.

Key proposals
The Rapportuer will besides the four abovementioned horizontal issues focus on the following 
key proposals:

Vulnerable consumers
Special consideration must be given to vulnerable consumers on the Single Market. When 
assessing the safety of products, vulnerability of the consumer is a key factor in determining 
whether a product is safe or not. Furthermore, the Rapporteur finds it necessary to take into 
account the notion of child-appealing products when assessing product safety. 

Country of origin
The proposal of the Commission introduces a requirement for an indication of origin on the 
products or on their packaging. The Rapporteur keeps the proposal as stated in Article 7 
because it is key to improve traceability for market surveillance authorities, improving 
transparency of the supply chain and thereby strengthening the confidence of consumers 
towards the Single Market.

CE+ mark
The CE-mark sends the signal to consumers that the product is safe. The CE-mark is, 
however, only the manufacturer's indication, that he takes responsibility for the conformity of 
the product with all applicable requirements set out in the relevant legislation. The Rapporteur 
suggests the introduction of a new CE+ mark to indicate that the marked product has been 
tested by an independent third party and found safe by a competent body. Thus, the new CE+ 
mark will be supplementary to the current CE-mark.

Transatlantic dialogue
Cooperation with the product safety and market surveillance authorities of the United States is 
crucial in order to improve the current state of play and legislative regime in the Union. 
Through formalised cooperation, dialogue and exchange of best practices, the Union can learn 
from the US in terms of better and more efficient legislation. Before the deadline for 
amendments to this Report, the Rapporteur will engage in a dialogue with representatives of 
the American government and will possibly introduce amendments on the transatlantic 
dialogue at this stage.

Product Safety Contact Points
In Regulation 764/2008 on procedures relating to the application of certain national technical 
rules to products lawfully marketed in another Member State, Product Contact Points are 
established in each Member State in order to inform economic operators about the rules 
regarding mutual recognition as outlined in the Regulation. However, the Rapporteur finds it 
necessary to broaden the scope of these Product Contact Points by facilitating training on 
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product safety legislation and transfer information across industries and to the economic 
operators.

Penalties
Penalties and sanctions must be streamlined and earmarked in order to have rogue traders 
paying the majority of the costs of market surveillance activities. Today, it is the taxpayers 
who pay the price for market surveillance in the Union. In the future, penalties are crucial to 
prevent and dissuade rogue traders coming into the Single Market while being proportionate 
and fair.

Online sales
Finally, because of the number of products from third countries bought online by consumers 
which may not be in compliance with European safety requirements and standards, thus 
endangering the safety and health of consumers, the Rapporteur stresses the need for a 
dedicated focus on strengthening the consumers' confidence in e-commerce through education 
and awareness campaigns initiated by the Commission.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS

Disclaimer
The following list of stakeholders is collected on the basis of meetings, mails and position 
papers since January 2010 until the deadline for this draft report in June 2013.

It must be noted that the list is non-comprehensive. It is somewhat impossible to outline all 
types of advocacy on the Rapporteur during this legislature. Furthermore, the Rapporteur has 
worked in the European Parliament on the topic of product safety since 2008. Thus, the 
sources of inspiration are vast and difficult to grasp in their entirety.

However, the ambition of this lobby footprint is for the Rapporteur to show in an open 
manner where the inspiration for this draft report originates.

List of stakeholders
 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Confederation of Danish Industries
 Danish Chamber of Commerce
 Danish Consumer Council
 Danish Safety Technology Authority
 Danish Standards Foundation
 DG SANCO
 ETUI (European Trade Union Institute)
 Eurocommerce
 European Economic and Social Committee
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Incoming Lithuanian presidency of the Council of the European Union of autumn 2013
 Irish presidency of the Council of the European Union of spring 2013
 Mr Jean-Philippe MONTFORT, partner at MayerBrown
 LEGO and TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Permanent Representation of Austria to the European Union
 Permanent Representation of Denmark to the European Union
 Permanent Representation of the Netherlands to the European Union
 Mr Torben RAHBEK, independent consultant
 TÜV
 UL DEMKO
 U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)
 VELUX Denmark 
 The Rapporteur hosted a breakfast debate in collaboration with BUSINESSEUROPE and 

BEUC on the 4th of June 2013. For list of participants, please contact the office of the 
Rapporteur.
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