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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Laisvas saugių, legalių ir nepadirbtų vartojimo prekių judėjimas yra vienas iš Europos 
Sąjungos pagrindų ir esminis vidaus rinkos veikimo ramstis, galintis vėl suteikti pasitikėjimą 
vartotojams, kurie dėl ES teisėkūros spragų šiuo metu neturi teisės sužinoti įsigyjamų prekių 
kilmės vietos.

Šio pasiūlymo tikslas – išsiaiškinti su ne maistui skirtomis vartojimo prekėmis susijusią teisės 
sistemą, atsižvelgiant į ūkio subjektų ir nacionalinių valdžios institucijų kompetenciją, nes 
joms reikia suderinti taisykles, kontrolę ir esamų nuostatų aiškinimą bei taikymą; šis trūkumas 
yra didelė kliūtis veiksmingai rinkos priežiūrai ir dėl to brangiai atsieina Europos įmonėms.

Reglamento tekstas yra plačių užmojų ir jame nustatytos tam tikros gamintojų, importuotojų 
bei platintojų pareigos, užtikrinant, kad reikalinga informacija bus gerai matoma vartotojui, 
net jeigu liks tam tikrų klausimų dėl tokių pareigų taikymo.

Nuomonės referentė mano, kad reglamento pasiūlyme aiškiai aprašyta jo taikymo sritis, 
susijusi su vartojimui, bet ne maistui skirtais rankų darbo gaminiais, kurių saugos 
reikalavimai taikomi horizontaliai. Jos nuomone, iš tiesų svarbiausia nustatyti pareigą 
užtikrinti gaminio atsekamumą, siekiant išvengti neteisėtos ir nesąžiningos komercinės 
veiklos arba sumažinti jos mastą. Ši pareiga yra visos tiekimo grandinės valdymo dalis ir, 
tenkindamos rinkos reikalavimus, ją vykdyti jau yra įsipareigojusios daugelis Europos 
įmonių.

Privaloma gaminių kilmės nuoroda papildo ir padeda pritaikyti pagrindinius atsekamumo 
reikalavimus, nes palengvina stebėsenos institucijų uždavinį surasti gaminio gamybos vietą 
bei sudaro sąlygas per dvišalį arba daugiašalį bendradarbiavimą saugos srityje palaikyti ryšius 
su kilmės šalies valdžios institucijomis. Žinojimas, kokia yra gaminio kilmės šalis, visai 
neklaidina vartotojų renkantis, bet yra esminis dalykas norint suprasti gaminio tvarumą 
socialinių, aplinkos, gamybos ir kokybės standartų atitikties bei paties gaminio saugos 
požiūriu. Pasirinkimas yra laisvas, kai vartotojas gali sužinoti visus sąmoningam pirkimui 
naudingus parametrus. Tokia galimybė jau yra daugelyje šalių – mūsų prekybos partnerių ir 
konkurenčių – kuriose nuo praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio taikomos griežtesnės 
kilmės nustatymo taisyklės, privaloma tvarka taikomos visoms į tas šalis importuojamoms 
prekėms, įskaitant pagamintas Europoje. Kaip pavyzdį galima paminėti tokias šalis kaip JAV, 
Meksika, Kanada, Japonija ir kitos.
Informacija reiškia saugumą, o informacijos saugumas svarbus tiek vartotojų sveikatai, tiek 
Europos pramonės plėtrai.

Bet nuomonės referentė mano, kad reglamento tekste aprašyta rizika yra abejotino pobūdžio:
lieka neaišku, ar pareiga užtikrinti atsekamumą turėtų būti nediskriminuojant taikoma visiems 
nesuderintiems gaminiams, ar siekiant užtikrinti proporcingumą derėtų jos netaikyti 
gaminiams, kurių rizikingumas labai žemas arba kuriems jau taikomos kitos direktyvos ir 
reglamentai.
Supaprastinant teisės aktus, derėtų išplėsti šio reglamento taikymo sritį įtraukiant visus 
nesuderintus gaminius ir išimtį taikant tik maisto produktų sektoriui.
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Nuomonės referentė taip pat mano, kad derėtų geriau išaiškinti ir apibrėžti būdus, griežtumo 
lygį ir terminus, kurių valstybės narės turėtų paisyti taikydamos sankcijas už reglamento 
pažeidimus. Todėl reikėtų nustatyti būtiniausius bendrus minimalius ir maksimalius sankcijų 
lygius ir jų taikymo terminus, siekiant užtikrinti, kad saugos taisyklių nepaisantiems 
subjektams tokios pat pasekmės grėstų bet kurioje valstybėje narėje, kurioje jie veikia, ir 
persvarstyti proporcingumo principą, jį grindžiant prielaida, kad sankcija turėtų būti 
proporcinga ES teritorijoje parduotų prekių kiekiui ir piniginei vertei.

ES teritorijoje valstybių sienos yra atviros, todėl negalima taikyti visiškai skirtingų taisyklių 
baudžiant už tokį pat pažeidimą prekybos sektoriuje, t. y. sektoriuje, kurį beveik išskirtinai 
reguliuoja Europos Sąjunga.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarstant pardavimo internetu plėtojimo 
ir muitų klausimą, dėmesį reikėtų 
atkreipti į sunkumus, kurių patiria rinkos 
priežiūros institucijos, imdamosi veiksmų, 
kad internetu nebūtų parduodami 
pavojingi gaminiai. Tai ypač svarbu, nes 
vartotojai internetu iš trečiųjų šalių perka 
vis daugiau gaminių, kurie neatitinka 
Europos standartų, taigi kelia pavojų
vartotojų sveikatai ir saugumui; Siekiant 
išspręsti šias problemas, reikia nustatyti 
atitinkamą importuojamų gaminių 
kontrolę. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti 
konkrečias priemones muitinėms, taip pat 
priemones, skirtas teisėsaugos institucijų 
bendradarbiavimui toliau stiprinti.
Reikėtų sustiprinti ir standartizuoti 
internetu perkamų gaminių muitinių 
patikrinimus ir rinkos priežiūrą.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Medžiagų, iš kurių sudarytas gaminys, nurodymas papildo vartotojui pateikiamą informaciją. 
Be to, gaminio autentiškumas ir registruoto prekinio ženklo buvimas užtikrina, kad gaminys 
atitinka Europos lygmeniu pripažįstamus kokybės standartus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) jei tai gaminiai, kuriems netaikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, ES 
standartai ar nacionalinės teisės aktai dėl 
sveikatos ir saugos reikalavimų, 
ekonominės veiklos vykdytojai įvertins 
gaminių saugą pagal konkrečius 
kriterijus, kuriais vadovaudamiesi jie 
nustatys su gaminiu susijusios rizikos 
dydį. Rinkos priežiūros institucijos gali 
padėti ekonominės veiklos vykdytojams 
atlikti saugos vertinimą;

Pagrindimas

Svarbu, kad rinkos priežiūros institucijos padėtų ekonominės veiklos vykdytojams (pvz., 
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gamintojams, importuotojams ir kt.) įvertinti gaminių keliamą riziką, ypač tuo atveju, kai 
jiems netaikomi derinamieji teisės aktai ar Europos standartai. Ypač importuojamų gaminių 
atveju gali būti sudėtinga įvertinti gaminio saugą, nes importuotojai nevisiškai susipažinę su 
gaminio ypatumais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) rizika – tai rizika, dėl kurios gali 
būti neigiamai paveikta žmonių sveikata ir 
sauga apskritai, sveikata ir sauga darbe, 
vartotojų apsauga, aplinka ir viešasis 
saugumas, taip pat kiti viešieji interesai 
tokiu mastu, kurio negalima laikyti 
pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis gaminio 
naudojimo sąlygomis, įskaitant 
naudojimo trukmę ir, kai tinkama, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei 
techninės priežiūros reikalavimus;

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos ir saugos direktyvoje pateikiama tik didelės rizikos apibrėžtis. Siekiant 
suderinti su Rinkos priežiūros reglamentu, šioje direktyvoje taip pat turėtų būti pateikta 
bendra rizikos apibrėžtis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

nesaugiems gaminiams taikyti veiksmingas 
taisomąsias priemones, kaip antai 
konkrečių gaminių susigrąžinimas iš 
rinkos ir gaminių sunaikinimas. Tokiu 
būdu gaminių identifikavimas ir 
atsekamumas leidžia užtikrinti, kad 
vartotojai ir ekonominės veiklos 
vykdytojai gaus tikslią informaciją apie 
nesaugius gaminius, o tai didina 
pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingo prekybos sutrikimo. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant 
gamintojo ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Gamintojai turėtų parengti 
techninius dokumentus apie gaminius, 
kuriems parengti jie gali pasirinkti 
tinkamiausią ir ekonomiškiausią būdą, 
pvz., elektronines priemones. Be to, turėtų 
būti reikalaujama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai nurodytų ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie jiems tiekia gaminius ir 
kuriems jie gaminius patys tiekia. Asmens 
duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi 
laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo; Todėl Komisija turėtų 
sukurti vartojimo gaminių saugos 
informacijos duomenų bazę, skirtą 
tarpvalstybiniam informuotumui apie 
pavojingus gaminius vidaus rinkoje 
didinti ir tinkamai vartotojams, 
gamintojams ir susijusiems platintojams 
informuoti, kartu užtikrinant būtiną 
konfidencialumą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

administracinės naštos, 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, suteikia vartotojams galimybę 
gaminius susieti su kilmės šalies 
socialiniais, aplinkos ir saugos standartais 
ir apsaugo vartotojus nuo padirbtų ar 
nelegalių prekių. 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 ir kovos su klastojimu srityje 
nuostatas, kad būtų galima imtis tinkamų 
tolesnių veiksmų, kaip jau daroma 
daugelyje su ES prekybos srityje 
bendradarbiaujančių ir konkuruojančių 
šalių, kuriose griežtesnės kilmės 
nurodymo taisyklės taikomos jau nuo 
praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio ir 
privalomos visoms į tas šalis 
importuojamoms prekėms, įskaitant 
importuojamas iš Europos. Kaip pavyzdį 
galima paminėti tokias šalis kaip JAV, 
Meksika, Kanada ir Japonija; Komisija 
turėtų atlikti aktyvų vaidmenį 
koordinuojant Europos rinkos priežiūros 
veiklą, muitinės institucijų ir trečiųjų 
šalių institucijų veiklą ir vykdyti 
visuomenės informavimo apie rinkos 
priežiūros institucijų vaidmenį ir 
informuotumo, kad prireikus vartotojai 
gali į jas kreiptis, didinimo kampanijas.

Pakeitimas 7

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

(21a) Europos Sąjunga jau sudarė 
dvišalius susitarimus su šalimis, kuriose 
būtina pateikti kilmės nuorodą, arba dėl 
jų vykdo derybas; ji mano, kad privalomas 
kilmės šalies nurodymas sudarys sąlygas 
subalansuotesnei ir teisingai rinkai ir 
padidins konkurenciją tarp šalių, kai tuo 
tarpu bet koks skirtingas šalių traktavimas 
sukeltų prekybos kliūčių.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Gaminių kilmės informacija padės 
didinti rinkos priežiūros institucijų 
veiksmingumą nustatant pavojingus 
gaminius. Be to, kilmės šalies nuoroda 
itin svarbi siekiant susigrąžinti ar 
pašalinti pavojingus gaminius iš ES 
rinkos.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos turėtų rengti informuotumo 
didinimo kampanijas, skirtas vartotojams 
informuoti apie riziką perkant suklastotus 
gaminius, ypač internetu.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) 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;

(30) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad 
šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos 
sankcijos privalo būti veiksmingos, kuo 
geriau suderintos, proporcingos prekių
kiekiui, vertei ir laikui, kurį jos buvo 
prieinamos rinkoje, ir atgrasomos;

Pagrindimas

Valstybėse narėse taikant sankcijas, kurios yra nesuderintos ar neatitinka bent jau ES 
lygmeniu nustatytų minimalių ir maksimalių gairių, problema nebūtų išspręsta, priešingai, 
būtų paskatintas importas ir platinimas šalyse, kur sankcijos yra mažos, palyginti su kitomis 
šalimis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas rinkai 
pateikiamiems ar tiekiamiems gamybos 
procese gautiems naujiems, naudotiems ar 
perdirbtiems gaminiams, atitinkantiems bet 
kurį iš šių kriterijų:

1. Šis reglamentas taikomas rinkai 
(įskaitant prekybą internetu)
pateikiamiems ar tiekiamiems gamybos 
procese gautiems naujiems, naudotiems ar 
perdirbtiems gaminiams, atitinkantiems bet 
kurį iš šių kriterijų:

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad e. prekybos svarba vis didėja, tikslinga nurodyti, kad reglamentas 
taikomas ir internetinei prekybai.
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Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) statybos gaminiams pagal 2011 m. 
kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos gaminių 
rinkodaros sąlygos;
__________________
*OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

Pagrindimas

Statybų gaminiai paprastai yra tarpinio, o ne galutinio vartojimo gaminiai. Tais retais 
atvejais, kai pats gaminys turi atitikti saugos reikalavimus, minėtame Reglamente (ES) 
Nr. 305/2011 yra tinkamos nuostatos, kad būtų galima atsižvelgti į šiuos reikalavimus (žr. 3 
straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnio 3 ir 4 dalis).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Norima įterpti nuorodą į internetinės prekybos rinką, kurioje, kai rinkoje esantis gaminys 
pristatomas tiesiai vartotojui į namus, kontrolė nevykdoma, ypač jeigu gaminys nedidelio 
dydžio.

Pakeitimas 14

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

aa) jei gaminys autentiškas, tai yra, jei ant 
gaminio ar bet kokio jo pateikimo nėra 
prekės ženklo, kuriam prekės ženklo 
savininkas nesuteikė leidimo ir kuris yra 
identiškas registruotam šio gaminio 
prekės ženklui ar į jį panašus ir todėl 
klaidina vartotojus dėl tikrosios gaminio 
tapatybės;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Gaminio autentiškumas ir registruoto prekinio ženklo buvimas užtikrina, kad produktas 
atitinka ES lygmeniu pripažįstamus kokybės standartus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalies tikslais ekonominės 
veiklos vykdytojai pateikia nacionalinėms 
rinkos priežiūros institucijoms kontrolinį 
sąrašą, kuriame paaiškinama, kaip buvo 
įvertinti 1 ir 2 dalyse nurodyti parametrai 
ir kaip, vadovaujantis šiuo kontroliniu 
sąrašu, buvo nustatyta galima su gaminiu 
susijusi rizika. Rinkos priežiūros 
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institucijos, gavę ekonominės veiklos 
vykdytojų prašymą, padeda jiems atlikti 
saugos vertinimą.

Pagrindimas

Gaminiams, kuriems netaikomi jokie derinamieji Sąjungos teisės aktai, ES standartai ar 
nacionaliniai sveikatos ir saugos teisės aktai, reikia numatyti aiškius kriterijus, kurių 
pagrindu galima tinkamai įvertinti ir apibrėžti riziką. Vis dėl to atlikti šį vertinimą neturėtų 
būti patikėta vien tik ekonominės veiklos vykdytojams, bet turėtų būti numatyta kontrolė, kurią 
vykdytų rinkos priežiūros institucijos ir kuri būtų grindžiama bent jau ekonominės veiklos 
vykdytojų deklaracijomis, kuriose būtų nurodyta, kaip atliktas rizikos įvertinimas. Tai ypač 
svarbu importuojamų gaminių atveju, nes importuotojai gali būti menkai susipažinę su 
2 dalies reikalavimais, kurie taikomi importuojamiems gaminiams.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gamintojai, importuotojai ir platintojai 
užtikrina, kad galutiniam vartotojui skirti 
gaminiai būtų pažymėti gaminio kilmės 
šalies nuoroda arba, kai dėl galutiniam 
vartotojui skirto gaminio dydžio ar 
pobūdžio tokios nuorodos pateikti 
neįmanoma, ši nuoroda turi būti pateikta 
ant pakuotės ar to gaminio dokumentuose, 
kaip antai pardavimo vietoje pateikiamoje 
medžiagoje. Gamintojai ar importuotojai 
turi užtikrinti, kad ant visų Europos 
Sąjungoje parduodamų gaminių būtų 
nurodoma kilmės šalis, nesvarbu, ar 
gaminys yra iš ES, ar ne iš ES šalies. 
Platintojai patikrina, ar gamintojas arba 
importuotojas, prieš parduodamas ar 
pateikdamas vartojimo gaminį ES rinkoje, 
tinkamai jį paženklino.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gaminio kilmės šalies nuoroda 
pateikiama užrašu „pagaminta“ ir 
nurodytu kilmės šalies pavadinimu. 
Kilmės šalies nuoroda gali būti 
pateikiama bet kuria Europos Sąjungos 
oficialiąja kalba, kuri būtų lengvai 
suprantama valstybės narės, kurioje 
prekėmis bus prekiaujama, galutiniams 
vartotojams ar klientams. Nuoroda negali 
būti rašoma kitokiais nei lotyniškos 
abėcėlės rašmenimis, jeigu gaminiu 
prekiaujama šalyse, kur rašytinėje kalboje 
naudojama ši abėcėlė, o šalyse, kuriose 
naudojamos kitos abėcėlės, nuoroda turi 
būti pateikiama taip pat ir lotyniškos 
abėcėlės rašmenimis.

Pagrindimas

Būtina nurodyti, kaip bus pateikiama kilmės nuoroda, ir suteikti tiekėjams galimybę pasirinkti 
tinkamą, jų vartotojams suprantamą kalbą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kilmės šalies nuoroda privalo būti 
pateikiama aiškiais, įskaitomais ir 
neištrinamais rašmenimis, ji turi būti 
matoma įprastomis naudojimo sąlygomis, 
turi aiškiai skirtis nuo kitos informacijos, 
turi būti išdėstyta taip, kad neklaidintų ir 
nebūtų sukurtas apgaulingas įspūdis dėl 
gaminio kilmės.



AD\1003298LT.doc 15/21 PE513.019v02-00

LT

Pagrindimas

Svarbiausia užtikrinti, kad kilmės nuoroda, kaip vartotojų informavimo ir apsaugos priemonė, 
būtų autentiška ir kad ja nebūtų manipuliuojama vartotojams suklaidinti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Šio reglamento 7 straipsnis taikomas 
galutiniams vartotojams skirtiems 
gaminiams, išskyrus Reglamento (EB) 
Nr. 104/2000 1 straipsnyje apibrėžtus 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 
straipsnyje apibrėžtus maisto produktus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 2 
dalį, yra Sąjungos valstybė narė, ženklas 
„pagaminta“ gali nurodyti Sąjungą arba 
konkrečią valstybę narę. Ant visų ES 
rinkai pateikiamų vartojimo gaminių taip 
pat nurodoma gamintojo pavadinimas ir 
adresas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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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, įvertintai vadovaujantis 6 
straipsniu, parengia techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus 
atitinkamai sudaro:

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą, kad gamintojas laikosi 8 
straipsnyje nustatytų reikalavimų ir kad 
pridedami techniniai dokumentai 
pagrįstų, jog gaminys atitinka su jo 
keliama rizika susijusius reikalavimus.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kadangi 8 straipsnio 4 dalyje 
nustatytos prievolės grindžiamos gaminio 
rizikos vertinimu, kuris trečiosiose šalyse 
galėtų būti grindžiamas skirtingais 
kriterijais ir parametrais, importuotojas 
yra atsakingas užtikrinti, kad užsienio 
gamintojas atsižvelgtų į tuos pačius ES 
parametrus, nustatytus 6 straipsnyje, 
kurie bus nurodyti techniniuose 
dokumentuose, kuriuos jis turės pateikti 
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importuotojui.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad užsienio gamintojų atliekamas rizikos vertinimas gaminiams, kurie 
importuojami į ES ir kurie skirti įvežti į ES rinką, būtų grindžiamas tais pačiais ES 
reikalavimais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai galimai 
gaminio keliamai rizikai, įvertintai 
vadovaujantis 6 straipsniu, atlieka 
parduodamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja gamintoją ir 
platintojus apie vykdomą stebėseną.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 28

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 ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms, 
taip pat visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, kuriems jie platina savo 
gaminius, kartu pateikdami jų modelių 
esminių skirtumų įrodymus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės nustato sankcijų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus skyrimo 
taisykles, atsižvelgdamos į Komisijos 
pasiūlytus būtinuosius bendrus 
standartus, ir imasi visų priemonių, kad 
jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos. Valstybės narės iki [įrašyti 
datą – 3 mėnesiai nuo datos, kurią 
pradedamas taikyti šis reglamentas] 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus. 
Skiriamos sankcijos privalo būti 
suderintos, proporcingos atsižvelgiant į 
reikalavimų neatitinkančių gaminių 
tiekimo rinkai laikotarpio trukmę, prekių 
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vertę ir jų kiekį.



AD\1003298LT.doc 21/21 PE513.019v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Vartojimo prekių sauga

Nuorodos COM(2013) 0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO
12.3.2013

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA
12.3.2013

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Cristiana Muscardini
20.3.2013

Svarstymas komitete 28.5.2013 17.6.2013 5.9.2013

Priėmimo data 17.9.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

26
3
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 
Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, 
George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, 
Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana 
Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò 
Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, 
Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, 
Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek 
Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek


