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Pakeitimas 1
Carl Schlyter

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad globalizacija, 
vis dažnesnis gamybos perkėlimas kitur ir 
tarptautinės prekybos augimas reiškia, kad 
viso pasaulio rinkose prekiaujama didesniu 
skaičiumi gaminių; mano, kad glaudus 
pasaulio reguliavimo institucijų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
vartojimo prekių saugos srityje yra 
svarbiausia sprendžiant problemas, kurių 
iškyla dėl sudėtingų tiekimo grandinių ir 
didesnės prekybos apimties;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad globalizacija, 
vis dažnesnis gamybos perkėlimas kitur ir 
tarptautinės prekybos augimas reiškia, kad 
viso pasaulio rinkose prekiaujama didesniu 
skaičiumi gaminių; mano, kad glaudus 
pasaulio reguliavimo institucijų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
vartojimo prekių saugos srityje yra 
svarbiausia sprendžiant problemas, kurių 
iškyla dėl sudėtingų tiekimo grandinių ir 
didesnės prekybos apimties; tikisi, kad 
atlikus Direktyvos dėl bendros gaminių 
saugos peržiūrą bus pateiktas pasiūlymas 
dėl rinkos priežiūros nuostatų, kurios 
atitiktų uždavinį padaryti bendroves iš 
esmės atsakingas už visą savo gaminių 
tiekimo grandinę;

Or. en

Pakeitimas 2
Carl Schlyter

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad mūsų prekybos 
partneriams ir ES rinkai savo gaminius 
teikiantiems gamintojams iš trečiųjų šalių 
labai svarbu, kad būtų viena bendra visų 
gaminių ES kontrolės sistema; mano, kad 
rengdama pasiūlymą dėl Bendros gaminių 
saugos direktyvos peržiūros Komisija 
turėtų rimtai apsvarstyti galimybę į naują 

3. pabrėžia, kad mūsų prekybos 
partneriams ir ES rinkai savo gaminius 
teikiantiems gamintojams iš trečiųjų šalių 
labai svarbu, kad būtų viena bendra visų 
gaminių ES kontrolės sistema su sąlyga, 
kad jos standartai būtų ne žemesni negu 
kurios nors vienos ES valstybės narės 
aukščiausi standartai; mano, kad 
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teisinę sistemą įtraukti bendros gaminių 
saugos direktyvos nuostatas dėl rinkos 
priežiūros;

rengdama pasiūlymą dėl Bendros gaminių 
saugos direktyvos peržiūros Komisija 
turėtų rimtai apsvarstyti galimybę į naują 
teisinę sistemą įtraukti bendros gaminių 
saugos direktyvos nuostatas dėl rinkos 
priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 3
David Martin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad mūsų prekybos 
partneriams ir ES rinkai savo gaminius 
teikiantiems gamintojams iš trečiųjų šalių 
labai svarbu, kad būtų viena bendra visų 
gaminių ES kontrolės sistema; mano, kad 
rengdama pasiūlymą dėl Bendros gaminių 
saugos direktyvos peržiūros Komisija 
turėtų rimtai apsvarstyti galimybę į naują 
teisinę sistemą įtraukti bendros gaminių 
saugos direktyvos nuostatas dėl rinkos 
priežiūros;

3. pabrėžia, kad mūsų prekybos 
partneriams ir ES rinkai savo gaminius 
teikiantiems gamintojams iš trečiųjų šalių 
svarbu, kad būtų viena bendra visų gaminių 
ES kontrolės sistema; mano, kad rengdama 
pasiūlymą dėl Bendros gaminių saugos 
direktyvos peržiūros Komisija į naują 
teisinę sistemą privalo įtraukti bendros 
gaminių saugos direktyvos nuostatas dėl 
rinkos priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 4
Małgorzata Handzlik

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją apsvarstyti, ar būtų 
naudinga sukurti panašią į „RAPEX -
Kinija“ sistemą, skirtą kitiems prekybos 
partneriams, ypač tiems, apie kurių 
gaminius buvo pranešta „RAPEX“ 
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sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 5
Małgorzata Handzlik

Nuomonės projektas
4b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia gaminio atsekamumo ir 
stebėjimo etikečių, pagal kurias būtų 
nustatoma gaminio kilmės šalis ir už jį 
atsakingas gamintojas, svarbą;

Or. en

Pakeitimas 6
Cristiana Muscardini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad vartotojai internetu perka 
vis daugiau gaminių iš trečiųjų šalių ir jie 
gali nežinoti, kad šie gaminiai nebūtinai 
atitinka Europos standartus ir gali kelti
pavojų jų naudotojų saugai; pažymi, kad 
vartotojų internetu perkami gaminiai iš 
trečiųjų šalių muitinėms ir rinkos 
priežiūros institucijoms kelia problemų;
ragina Komisiją išnagrinėti galimus šios 
problemos sprendimus ir stiprinti vartotojų 
pasitikėjimą e. prekyba.

5. pripažįsta, kad vartotojai internetu perka 
vis didesnį kiekį gaminių, kurie pagaminti 
trečiosiose šalyse ir kurie neatitinka
Europos standartų, ir todėl kelia pavojų 
vartotojų saugai ir sveikatai; ragina 
Komisiją sustiprinti ir sunorminti 
internetu perkamų gaminių muitinės 
patikrinimus ir vykdyti rinkos priežiūrą ir 
ypatingą dėmesį skirti tiems gaminiams, 
kurie gali kelti tiesioginį pavojų 
vartotojams, pvz., vaistams ir maisto 
produktams; primygtinai ragina Komisiją 
išnagrinėti galimus šios problemos 
sprendimus siekiant stiprinti vartotojų 
pasitikėjimą e. prekyba.

Or. it
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Pakeitimas 7
David Martin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad vartotojai internetu perka 
vis daugiau gaminių iš trečiųjų šalių ir jie 
gali nežinoti, kad šie gaminiai nebūtinai 
atitinka Europos standartus ir gali kelti 
pavojų jų naudotojų saugai; pažymi, kad 
vartotojų internetu perkami gaminiai iš 
trečiųjų šalių muitinėms ir rinkos 
priežiūros institucijoms kelia problemų;
ragina Komisiją išnagrinėti galimus šios 
problemos sprendimus ir stiprinti vartotojų 
pasitikėjimą e. prekyba.

5. pripažįsta, kad vartotojai internetu perka 
vis daugiau gaminių iš trečiųjų šalių ir jie 
gali nežinoti, kad šie gaminiai nebūtinai 
atitinka Europos standartus ir gali kelti 
pavojų jų naudotojų saugai; pažymi, kad 
vartotojų internetu perkami gaminiai iš 
trečiųjų šalių muitinėms ir rinkos 
priežiūros institucijoms kelia problemų;
ragina Komisiją išnagrinėti galimus šios 
problemos sprendimus.

Or. en


