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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
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 

(20) užtikrinus gaminių visoje tiekimo 
grandinėje identifikavimą, kilmę 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 



PA\937477LT.doc 5/10 PE513.019v01-00

LT

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;

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

Pagrindimas

Gaminių kilmės nustatymas yra vienas reikalavimų, padedančių užtikrinti jų atsekamumą 
siekiant teikti informaciją tiek vartotojams, tiek kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, jeigu gaminys būtų pripažintas neatitinkančiu saugos standartų, kuriais 
grindžiamas toks reglamentas.

Pakeitimas 2

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, sudaro galimybę vartotojams 
gaminius susieti su kilmės šalies 
socialiniais, aplinkos ir saugos standartais 
ir saugo 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 padirbinėjimu srityje 
nuostatas, kad būtų galima imtis tinkamų 
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tolesnių veiksmų, kaip jau daroma 
daugelyje prekybos srityje su ES 
bendradarbiaujančių ir konkuruojančių 
šalių, kuriose griežtesnės kilmės 
nustatymo taisyklės taikomos dar nuo 
praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio ir 
yra privalomos visoms į tas šalis 
importuojamoms prekėms, įskaitant 
pagamintas Europoje. Kaip pavyzdį 
galima paminėti tokias šalis kaip JAV, 
Meksika, Kanada ir Japonija;

Or. it

Pagrindimas

Kilmės nuoroda yra esminis gaminių saugos reikalavimas, reikalingas ne tik 
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms norint nustatyti, kokiu adresu jie pagaminti, bet 
ir vartotojų saugai užtikrinti: jie bus informuoti ir jausis globojami, nes sąmoningai rinksis, 
ką pirkti.

Pakeitimas 3

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;

Or. it

Pagrindimas

Valstybėse narėse taikant sankcijas, kurios yra nesuderintos ar bent jau atitinka ES lygmeniu 
nustatytas minimalias ir maksimalias gaires, problema nebūtų išspręsta, priešingai, būtų 
paskatintas importas ir platinimas šalyse, kur sankcijos yra mažos, palyginti su kitomis 
šalimis.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punktas

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;

Or. it

Pagrindimas

Norima įterpti nuorodą į internetinės prekybos rinką, kurioje rinkai teikiamą gaminį 
pristatant tiesiogiai vartotojui į namus, kontrolė nevykdoma, ypač jeigu gaminys nedidelio 
dydžio.

Pakeitimas 5

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 gaminys būtų pažymėtas gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma ir gaminys galutinį 
vartotoją ar naudotoją pasiekia įprastinėje 
pakuotėje, ši nuoroda gali būti pateikta ant 
pakuotės ar gaminio dokumentuose.

Or. it

Pagrindimas

Norima apsaugoti vartotoją užtikrinant, kad jeigu kilmės vietos ženklu nebūtų galima 
pažymėti paties gaminio, jis būtų pateikiamas ant pakuotės.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gaminio kilmės šalies nuorodą sudaro 
įrašas „pagaminta“ ir kilmės šalies 
pavadinimas. Kilmės šalies nuoroda gali 
būti surašoma bet kuria Europos 
Sąjungos oficialiąja kalba, kad 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, 
turi būti pateikiama ir nuoroda lotyniškos 
abėcėlės rašmenimis.

Or. it

Pagrindimas

Būtina nurodyti, kokiomis sąlygomis taikomas kilmės vietos ženklas, ir suteikti tiekėjams 
galimybę pasirinkti tinkamą bei jų vartotojams suprantamą kalbą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 8

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 būtų įvykdęs 8 
straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus 
reikalavimus ir kad prie jų pridedami 
techniniai dokumentai liudytų, jog 
gaminys atitinka su jo keliama rizika 
susijusius reikalavimus. 

Or. it

Pagrindimas

Už gaminio pateikimą Sąjungos rinkai labiausiai atsakingi importuotojai. Todėl svarbiausia, 
kad jie ne tik įsitikintų, jog gaminys atitinka reglamente nurodytus saugos standartus, bet ir 
pateiktų tinkamus techninius dokumentus, kuriuose būtų informacija apie kilmės šalyje arba 
paties gamintojo atliktą rizikos įvertinimą.

Pakeitimas 9

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] 

1. Valstybės narės nustato sankcijų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus skyrimo 
taisykles, atsižvelgdamos į Komisijos 
pasiūlytus būtiniausius bendrus 
standartus, ir imasi visų priemonių, kad 
jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės iki [įrašyti 
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praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

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. 
Numatytos sankcijos gali būti 
proporcingos rinkai pateiktų gaminių
vertei ir kokybei.

Or. it

Pagrindimas

Komisija turi užtikrinti, kad sankcijų sistemos valstybėse narėse būtų bent minimaliai 
suderintos siekiant, kad dėl jų skirtumo trečiųjų šalių eksportuotojai, platintojai ir gamintojai 
neteiktų pirmenybės tam tikriems įvažiavimo į Sąjungą punktams, užuot rinkęsi kitus punktus.


