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Pakeitimas 10
Salvatore Iacolino

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, sandarą, 
autentiškumą ir pateikimą, taip pat į juos 
galinčių naudoti vartotojų, pirmiausia 
vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų, 
grupes, atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą;

Or. it

Pagrindimas

Nurodymas, iš kokių medžiagų sudarytas produktas, papildo vartotojui pateikiamą 
informaciją. Be to, produkto autentiškumas ir registruoto prekinio ženklo buvimas užtikrina, 
kad produktas atitinka Europos lygmeniu nustatytus kokybės standartus.

Pakeitimas 11
Cristiana Muscardini

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, autentiškumą ir 
pateikimą, taip pat į juos galinčių naudoti 
vartotojų, pirmiausia vaikų, pagyvenusių 
žmonių ir neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į 
jų pažeidžiamumą;

Or. it
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Pakeitimas 12
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) rizika – tai rizika, kuri gali 
neigiamai paveikti žmonių sveikatą ir 
saugą apskritai, sveikatą ir saugą darbe, 
vartotojų apsaugą, aplinką ir viešąjį 
saugumą, taip pat kitus viešuosius 
interesus tokiu mastu, kurio negalima 
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laikyti pagrįstu ir priimtinu įprastomis ar 
pagrįstai numatomomis gaminio 
naudojimo sąlygomis, įskaitant 
naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei 
techninės priežiūros reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) svarbu užtikrinti visų ES rinkai 
pateikiamų gaminių saugą, kad, be kita 
ko, būtų užtikrintas aukštas vartotojų 
apsaugos lygis. Pabrėžia, kad užtikrinus 
gaminių visoje tiekimo grandinėje 
identifikavimą, kilmės nurodymą ir 
atsekamumą, bus sudaromos sąlygos 
nustatyti ekonominės veiklos vykdytojus ir 
nesaugiems gaminiams taikyti veiksmingas 
taisomąsias priemones, kaip antai 
konkrečių gaminių susigrąžinimas iš 
rinkos. Tokiu būdu gaminių 
identifikavimas ir atsekamumas leidžia 
užtikrinti, kad vartotojai ir ekonominės 
veiklos vykdytojai gaus tikslią informaciją 
apie nesaugius gaminius, o tai didina 
pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingo prekybos sutrikimo. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Gamintojai turėtų parengti 
techninius dokumentus apie gaminius, 
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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;

kuriems parengti jie gali pasirinkti 
tinkamiausią ir ekonomiškiausią būdą, 
pvz., elektronines priemones.
Atsižvelgdamas į tai, Europos 
Parlamentas primygtinai ragina Komisiją 
sukurti vartojimo gaminių saugos 
informacijos duomenų bazę, kad būtų 
didinamas tarpvalstybinis informuotumas 
apie pavojingus gaminius vidaus rinkoje.
Ragina Komisiją sudaryti galimybes 
gaminių saugos specialistams, 
gamintojams, prekybos ir vartotojų 
organizacijoms ir nacionalinėms 
institucijoms naudotis visa reikalinga 
informacija, kartu užtikrinant būtiną 
konfidencialumą. Be to, turėtų būti 
reikalaujama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai nurodytų ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie jiems tiekia gaminius ir 
kuriems jie gaminius patys tiekia. Asmens 
duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi 
laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo;

Or. en

Pakeitimas 15
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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;

Or. it

Pakeitimas 16
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) būtina supaprastinta, patikima ir 
darni Europos lygmens ženklinimo ir 
sertifikavimo sistema, siekiant, kad 
įmonės ir vartotojai galėtų joje susivokti;

Or. fr

Pakeitimas 17
Marielle de Sarnez
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) gaminių kilmės nuorodos turi būti 
grindžiamos pirkimo specifikacijomis ir 
griežtais kriterijais;

Or. fr

Pakeitimas 18
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 19
Robert Sturdy
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gaminių sauga yra svarbi koncepcija, tačiau realiai neįrodyta, kad privaloma kilmės 
nuoroda padeda užtikrinti saugą, taigi pirmenybę reikėtų teikti su teisėkūra nesusijusiam, 
savanoriškam požiūriui. Be to, turint mintyje tai, kad pagal 8 straipsnio nuostatas sudaromos 
galimybės užtikrinti būtiną ir pakankamą atsekamumą, pridėtinė privalomos kilmės nuorodos 
vertė būtų abejotina.

Pakeitimas 20
Christofer Fjellner

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 

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda gali padėti nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta 
skiriasi. Kilmės nuoroda turėtų būti 
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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;

pateikiama savanoriškai tais atvejais, kai 
gamintojams tai suteikia komercinių 
privalumų;

Or. en

Pakeitimas 21
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
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) pabrėžia gaminio atsekamumo ir 
stebėjimo etikečių, pagal kurias būtų 
nustatoma gaminio kilmės šalis ir už jį 
atsakingas gamintojas, būtinybę; Svarbu 
užtikrinti atsekamumą visais gaminio 
gyvavimo ciklo etapais, kartu užtikrinant, 
kad tokie veiksmai nepadidintų 
administracinės naštos. 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, kad 
vartotojai galėtų būti informuojami apie 
gaminio tvarumą socialinių, aplinkos ir 
gamybos standartų požiūriais, taip pat 
apie paties gaminio kokybę ir saugą.
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;
Taigi ragina Komisiją atlikti aktyvesnį 
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vaidmenį derinant Europos rinkos 
priežiūros institucijų, muitinės institucijų 
ir valstybių narių bei trečiųjų šalių 
kompetentingų institucijų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 22
Salvatore Iacolino

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 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. Medžiagų, iš kurių sudarytas 
produktas, kilmės nurodymas papildo 
vartotojui pateikiamą informaciją. Tokia 
informacija gali palengvinti rinkos 
priežiūros institucijų užduotį atsekti gaminį 
iki faktinės gamybos vietos ir susisiekti su 
kilmės šalies institucijomis pagal dvišalio 
ar daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo 
gaminių saugos srityje nuostatas, kad būtų 
galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų;

Or. it

Pagrindimas

Kilmės šalies nurodymas vartotojui nesuteikia išsamios informacijos apie tikrąją gaminio 
kilmę, todėl tą informaciją reikėtų įtraukti nurodant, iš kokių medžiagų gaminys padarytas.

Pakeitimas 23
Marielle de Sarnez
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) turi būti vykdomos visuomenės 
informavimo apie rinkos priežiūros 
institucijų vaidmenį ir atitinkamo 
informuotumo didinimo kampanijos, kad 
vartotojai prireikus galėtų kreiptis į jas;

Or. fr

Pakeitimas 24
Jörg Leichtfried

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. Nepaprastai 
svarbu suvienodinti visų valstybių narių 
sankcijas, kad gaminiai nebūtų 
importuojami į valstybes, kuriose 
sankcijos ne tokios griežtos kaip kitose 
valstybėse, ir jose platinami. Minėtos 
sankcijos privalo būti proporcingos 
atsižvelgiant į prekių kiekį, vertę ir laiko, 
kurį jos buvo tiekiamos rinkai, trukmę, 
taip pat veiksmingos ir atgrasomos;

Or. en

Pakeitimas 25
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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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:

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad e. prekybos reikšmė vis didėja, būtų tikslinga nurodyti, kad 
reglamentas taikomas ir internetinei prekybai.

Pakeitimas 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Statybų produktai paprastai yra tarpinio, o ne galutinio vartojimo gaminiai. Tais retais 
atvejais, kai pats produktas turi atitikti saugos reikalavimus, minėtame Reglamente (ES) 
Nr. 305/2011 yra užtektinai nuostatų, kaip atsižvelgti į šiuos reikalavimus (žr. jo 3 straipsnio 
3 dalį, 11 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnio 3 ir 4 dalis).

Pakeitimas 27
Jörg Leichtfried
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pardavimo internetu ir muitų klausimu 
dėmesį reikia atkreipti į sunkumus, kurių 
patiria rinkos priežiūros institucijos, 
imdamosi veiksmų prieš internetu 
parduodamus pavojingus gaminius.
Siekdamas išspręsti šias tinkamos 
importuotų gaminių kontrolės problemas, 
ragina Komisiją, pirma, suteikti 
muitinėms konkrečių priemonių ir, antra, 
toliau siekti tvirtesnio teisėsaugos 
institucijų bendradarbiavimo. Pripažįsta, 
kad vartotojai internetu perka vis didesnį 
kiekį gaminių iš trečiųjų šalių, kurie 
neatitinka Europos standartų, taigi kelia 
pavojų vartotojų saugai ir sveikatai; todėl 
ragina Komisiją sustiprinti ir 
standartizuoti internetu perkamų gaminių 
muitinių patikrinimus ir rinkos priežiūrą.
Be to, pabrėžia, kad Komisija ir 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų rengti vartotojų informuotumo 
didinimo kampanijas, siekiant informuoti 
juos apie pavojų perkant suklastotus 
gaminius, ypač internetu.

Or. en

Pakeitimas 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jei gaminys autentiškas, tai yra, jei ant 
gaminio ar bet kokio jo pateikimo nėra 
prekės ženklo, kuriam nėra gauta prekės 
ženklo savininko leidimo ir kuris yra toks 
pats ar panašus į registruotą šio gaminio 
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prekės ženklą, todėl klaidina vartotojus 
dėl tikrosios gaminio tapatybės;

Or. en

Pakeitimas 29
Salvatore Iacolino

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 sandara, autentiškumas, pakuotė, 
surinkimo ir, kai taikoma, įrengimo ir 
techninės priežiūros instrukcijos;

Or. it

Pagrindimas

Produkto autentiškumas ir registruoto prekinio ženklo buvimas užtikrina, kad produktas 
atitinka Europos lygmeniu nustatytus kokybės standartus.

Pakeitimas 30
Cristiana Muscardini

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 sandara, autentiškumas, pakuotė, 
surinkimo ir, kai taikoma, įrengimo ir 
techninės priežiūros instrukcijos;

Or. en

Pakeitimas 31
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

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 galima gaminio rizika buvo 
nustatyta vadovaujantis šiuo kontroliniu 
sąrašu. Rinkos priežiūros institucijos, 
gavę ekonominės veiklos vykdytojų 
prašymą, padeda jiems atlikti saugos 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Produktams, 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 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 nurodoma, 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 32
Robert Sturdy
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda

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

Or. en

Pagrindimas

Gaminių sauga yra svarbi koncepcija, tačiau realiai neįrodyta, kad privaloma kilmės 
nuoroda padeda užtikrinti saugą, taigi pirmenybę reikėtų teikti su teisėkūra nesusijusiam, 
savanoriškam požiūriui. Be to, turint mintyje tai, kad pagal 8 straipsnio nuostatas sudaromos 
galimybės užtikrinti būtiną ir pakankamą atsekamumą, pridėtinė privalomos kilmės nuorodos 
vertė būtų abejotina.

Pakeitimas 33
Christofer Fjellner

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.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 34
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gamintojai ir importuotojai skatinami 
savanoriškai, kai tai jiems naudinga 
komerciniu požiūriu, užtikrinti, kad 
gaminiai būtų pažymėti gaminio kilmės 
šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio dydžio 
ar pobūdžio tokios nuorodos pateikti 
neįmanoma, ši nuoroda gali būti pateikta 
ant pakuotės ar gaminio dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 35
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose. Jeigu daug gamybos etapų 
vyksta skirtingose šalyse, visos šios kilmės 
šalys nurodomos eilės tvarka pagal jų 
indėlį į vertės grandinę.

Or. de

Pakeitimas 36
Jörg Leichtfried
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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. Gaminių gamintojai ir importuotojai
turi nurodyti kilmės šalį, kad būtų
sudarytos sąlygos prekių atsekamumui 
tiekimo grandinėje. Be to, kilmės šalies 
nuoroda itin svarbi siekiant susigrąžinti ar 
pašalinti pavojingus gaminius iš ES 
rinkos. 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. Kai dėl gaminio 
dydžio ir (arba) pobūdžio gaminio kilmės
nuorodos pateikti neįmanoma, nuoroda turi 
būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 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, pvz., pardavimo vietoje 
pateikiamoje medžiagoje.

Or. en
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Pakeitimas 38
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Kilmės šalies nurodymas vartotojui nesuteikia išsamios informacijos apie tikrąją gaminio 
kilmę, todėl tą informaciją reikėtų įtraukti nurodant, iš kokių medžiagų gaminys padarytas.

Pakeitimas 39
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gaminio kilmės šalies nuoroda 
išreiškiama žodžiu „pagaminta“, po kurio 
nurodomas kilmės šalies pavadinimas. Ši 
nuoroda gali būti pateikta bet kuria 
Europos Sąjungos oficialia kalba, kurią 
lengvai supranta vartotojai arba 
galutiniai vartotojai valstybėje narėje, 
kurioje gaminiai bus teikiami rinkai.
Nuoroda negali būti išreikšta jokiais kitais 
nei lotyniškais rašmenimis valstybėse, 
kurių kalbose vartojama lotyniškoji 
abėcėlė, o valstybėse, kuriose vartojama 
ne lotyniškoji abėcėlė, ši nuoroda turi būti 
pateikta ir lotyniškais rašmenimis.

Or. it

Pakeitimas 41
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Žodžiais „pagamintas (-a)“ kartu su 
kilmės šalies pavadinimu nurodoma 
prekių kilmė. Ženklinama bet kuria 
valstybių narių, kuriose reikia ženklinti 
prekes, galutinio vartotojo lengvai 
suprantama ES oficialiąja kalba arba 
anglų kalba žodžiais „made-in“ kartu su 
kilmės šalies pavadinimu anglų kalba.
Gaminių, parduodamų šalyse, kuriose 
naudojami lotyniški rašmenys, kilmė gali 
būti žymima tik šiais rašmenimis.

Or. en
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Pakeitimas 42
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio reglamento 7 straipsnis taikomas 
galutiniams vartotojams skirtiems 
produktams, 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.

Or. en

Pakeitimas 43
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 44
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 45
Christofer Fjellner

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungoje parduodami vartojimo gaminiai turi atitikti tam tikrus standartus tam, kad 
būtų vykdomi ES direktyvose nustatyti saugos reikalavimai. Todėl kilmės nuoroda nebūtų 
svarbi siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi standartų. Šiuo atžvilgiu svarbiausias dalykas 
yra rinkos priežiūra.

Pakeitimas 46
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu kilmės šalis, kaip nustatyta pagal 2 
dalį, yra Sąjungos valstybė narė,

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

„pagamintas (-a)“ gali nurodyti Sąjungą 
arba konkrečią valstybę narę. Gamintojo 
pavadinimas ir adresas turėtų būtų 
nurodomi ir ant visų ES rinkai 
pateikiamų vartojimo gaminių.
Informacija apie gaminių kilmę padės 
padidinti rinkos priežiūros institucijų 
veiksmingumą nustatant ES rinkoje 
esančius pavojingus gaminius.

Or. en

Pakeitimas 47
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ragina Komisiją užtikrinti, kad 
gamintojai, be ženklinimo „pagamintas (-
a)“, galėtų pateikti ir informaciją apie 
savo gaminių saugą valdžios 
institucijoms. Pabrėžia, kad platintojams 
turėtų būti nustatyta prievolė patikrinti, ar 
gamintojas arba importuotojas, prieš 
parduodamas ar pateikdamas vartojimo 
gaminį ES rinkoje, tinkamai jį 
paženklino.

Or. en

Pakeitimas 48
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prievolė pateikti kilmės nuorodą ant 
prekių gali būti netaikoma dėl techninių 
ar komercinių priežasčių. Prekėms taip 
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pat gali būti netaikoma kilmės nuorodos 
prievolė, jei pagal kilmės taisykles 
savaime nustatoma kilmės šalis, 
nesuteikiant atitinkamos informacijos 
vartotojams, t. y. tais atvejais, kai gaminys 
yra sudėtingos diversifikuotos tarptautinės 
gamybos grandinės rezultatas ar kai 
pridėtinė vertė, kurią gaminys įgyja 
galutinės esminės transformacijos šalyje, 
yra nereikšminga.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant kilmės šalį nepreferencinės kilmės taisyklės yra tarptautinės prekybos sistemos 
pagrindas. Kadangi gamybos grandinės tampa vis įvairesnės ir globalizuotos, kilmės šalies 
nuoroda dažnai klaidina vartotoją, nes jam susidaro įspūdis, kad visas gaminys arba bent jau 
pagrindinė jo dalis pagaminta etiketėje nurodytoje šalyje.

Pakeitimas 49
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, gamintojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, įvertintai 
vadovaujantis 6 straipsniu, paveda 
nepriklausomai trečiajai įstaigai vykdyti 
atitikties patikrinimus, atlieka rinkai 
tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, 
nagrinėja skundus ir registruoja 
informaciją apie skundus, reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, susigrąžintus 
gaminius ir nuolat informuoja platintojus 
apie vykdomą stebėseną.

Or. en
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Pakeitimas 50
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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, įvertintai vadovaujantis 6 
straipsniu, parengia techninius 
dokumentus. Techninius dokumentus 
atitinkamai sudaro:

Or. en

Pakeitimas 51
Marielle de Sarnez

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. Importuotojams taikomos tokios pačios 
prievolės kaip ir Europos gamintojams ir,
prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad jis atitiktų 4 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas vykdytų 8 
straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 52
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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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 
atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog 
užsienio gamintojas atsižvelgė į tuos 
pačius ES parametrus, nustatytus 6 
straipsnyje, apie kuriuos bus pranešta 
techniniuose dokumentuose, pateiktuose 
importuotojui.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 54
Hans-Peter Martin

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
suprantamomis kalbomis, kurias nustato 
valstybė narė, kurioje jis tiekiamas,
išskyrus atvejus, kai gaminį pagal 
gamintojo numatytą paskirtį galima saugiai 
naudoti be tokių instrukcijų ir saugos 
informacijos.

Or. de

Pakeitimas 55
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir 
saugą, importuotojai proporcingai rizikai, 
kurią gali kelti gaminys, 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.

Or. en

Pakeitimas 56
Cristiana Muscardini
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 57
Cristiana Muscardini

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 bet visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, kuriems jie platina savo 
gaminius, pateikdami įrodymų, kad esama 
esminių jų modelių skirtumų.

Or. en

Pakeitimas 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jeigu platintojai mano arba turi 
priežasčių manyti, kad jų Sąjungos ar 
internetinei 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 
susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
praneša atitinkamai gamintojui arba 
importuotojui ir valstybių narių, kuriose 
tiekė gaminį, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie sveikatai ir 
saugai keliamą riziką ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

Pakeitimas 59
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Gamintojų, importuotojų ir platintojų 
atleidimas nuo tam tikrų prievolių
1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai tenkinamos šios 
sąlygos:
a) tik ribotas skaičius gaminių yra 
nesaugūs, o jų identifikaciniai duomenys 
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gerai žinomi;
b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika 
visapusiškai kontroliuojama ir nebegali 
kelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai;
c) gaminio keliamos rizikos priežastis yra 
tokia, kad ją pranešus institucijoms ar 
visuomenei tai nebūtų naudinga 
informacija.
2. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti atvejus, kuriais tenkinamos 1 
dalies sąlygos. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems dėl mažo 
jų keliamos rizikos lygio netaikomas 
reikalavimas ant paties gaminio pateikti 8 
straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 60
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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 reikalauja, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar 
tiekia visus gaminius ar visų kategorijų ir 
grupių gaminius, kurie dėl savo specifinių 
savybių ar ypatingų platinimo ar 
naudojimo sąlygų gali kelti riziką žmonių 
sveikatai ir saugai, sukurtų atsekamumo 
sistemą arba prisijungtų prie tokios 
sistemos.
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Or. en

Pakeitimas 61
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 62
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 63
Marielle de Sarnez

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 ir imasi visų priemonių, kad jos 
būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, suderintos, 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.

Or. fr

Pakeitimas 64
Jörg Leichtfried

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 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.
Skiriamos sankcijos yra proporcingos 
atsižvelgiant į prekių kiekį, vertę ir laiko, 
kurį jos buvo tiekiamos rinkai, trukmę.

Or. en
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