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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliucijoje1 Europos Parlamentas ragino Komisija nustatyti bendrą 
Europos rinkos priežiūros sistemą, taigi pakeisti dabartinę kiekvienam sektoriui atskirai 
pritaikytą rinkos priežiūros sistemą, kuri tampa vis sudėtingesnė ir griozdiškesnė.

Atsižvelgdama į šį pasiūlymą, 2013 m. vasario 13 d. Komisija pateikė vadinamąjį produktų 
saugos ir rinkos priežiūros aktų rinkinį, į kurį taip pat įeina vartojimo prekių saugos 
reglamento pasiūlymas (pakeičiantis BGSD) ir daugiametis rinkos priežiūros veiksmų 2013–
2015 m. planas. Gaminių rinkos priežiūros reglamentu siekiama išaiškinti rinkos priežiūros 
reglamentavimo sistemą, skirtą ne maisto prekių sričiai, sujungiant rinkos priežiūros taisykles, 
pateikiamas įvairiuose, kartais atskiriems sektoriams skirtuose, teisės aktuose į vieną teisinę 
priemonę, kuri būtų horizontaliai taikoma visuose sektoriuose. Taigi šiuo pasiūlymu 
supaprastinami ir sustiprinami dabartiniai rinkos priežiūros įstatymai.

Rinkos priežiūra vis labiau tampa rūpestį keliančia problema. Nors reikalavimų neatitinkančių 
gaminių skaičius Sąjungos rinkoje toks, kad negalima jo nepaisyti, ir gali būti, kad šis 
skaičius didėja, iškilo nuogąstavimų, kad kai kurios valstybės narės galbūt neskyrė 
pakankamai išteklių rinkos priežiūros institucijoms jų užduotims vykdyti. Šiam susirūpinimui 
būdingas aiškus prekybos aspektas. Kadangi ES toliau atveria savo rinkas gaminiams iš 
trečiųjų šalių pagal laisvosios prekybos susitarimus, vis daugiau vartojimo prekių teikiama 
Europos vidaus rinkai iš trečiųjų šalių. Gana dažnai negalima nustatyti gaminio, 
neatitinkančio reikalavimų ir importuoto iš trečiųjų šalių, gamintojo. Tuo pat metu Europos 
gamintojai daug investuoja į atitiktį ES įstatymams, todėl konkurentai iš trečiųjų šalių, 
nesilaikantys ES įstatymų, ne tik trukdo pasiekti įvairius ES viešosios politikos tikslus, bet ir 
kenkia Europos pramonės konkurencingumui.

Taigi pranešėjas norėtų pateikti keletą pasiūlymų:
 būtina sustiprinti bendradarbiavimą su trečiųjų šalių rinkos priežiūros institucijomis, 

ypač šalių, kurios naudojasi galimybe patekti į Europos vidaus rinką lengvatinėmis 
sąlygomis;

 Europos Komisija turėtų spręsti rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimo 
klausimą prekybos derybose;

 valstybės narės turi skirti pakankamai išteklių rinkos priežiūros institucijoms ir 
muitinėms, kad jos galėtų vykdyti savo užduotis, ypač turint mintyje, kad institucijos, 
valdančios svarbiausius patekimo į Europos vidaus rinką punktus (uostus), turi 
prisiimti didžiausią šių užduočių naštą, o rizika kyla visai Sąjungai;

 Komisijai turėtų būti skirtas aktyvesnis vaidmuo stiprinant bendradarbiavimą šiuo 
klausimu, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ES rinkos priežiūros sistemos 
įgyvendinimo požiūriu ir neleidžiama nesąžiningiems prekiautojams ieškoti silpnųjų 
rinkos priežiūros sistemos vietų;

 Komisija turėtų kritiškai vertinti valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo 
mechanizmų veikimą.

Europos Komisija turėtų įsteigti ir koordinuoti Visos Europos duomenų apie sužalojimus bazę 

                                               
1 Bendroji gaminių sauga ir rinkos priežiūra. 2011 m. kovo 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 
dėl bendros gaminių saugos priežiūros ir rinkos priežiūros.
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(angl. IDB), kad galėtų remti atitinkamų institucijų vykdomas rinkos priežiūros priemones.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
Direktyvos dėl bendros gaminių saugos 
peržiūros ir rinkos priežiūros 
(2010/2085(INI)),

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) siekiant garantuoti laisvą gaminių 
judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad 
jie atitiktų reikalavimus, kuriais itin 
saugomi tokie viešieji interesai, kaip antai 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, 
aplinkosauga ir viešasis saugumas.
Griežtas šių reikalavimų vykdymo 
užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai 
apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti 
sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių 
rinkoje sąlygas. Todėl reikalingos rinkos 
priežiūros ir iš trečiųjų šalių į Sąjungą 
įvežamų gaminių kontrolės taisyklės;

(1) siekiant garantuoti ir pagerinti
bendrosios rinkos veikimą, taip pat laisvą 
gaminių judėjimą Sąjungoje, būtina 
užtikrinti, kad jie atitiktų reikalavimus, 
kuriais itin saugomi tokie viešieji interesai, 
kaip antai sveikata ir sauga apskritai, 
sveikata ir sauga darbe, vartotojų apsauga, 
aplinkosauga ir viešasis saugumas. 
Griežtas šių reikalavimų vykdymo 
užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai 
apsaugoti minėtus interesus ir užtikrinti 
sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių 
rinkoje sąlygas. Todėl reikalingos rinkos 
priežiūros ir iš trečiųjų šalių į Sąjungą 
įvežamų gaminių kontrolės taisyklės;

Or. en



PA\938958LT.doc 5/16 PE513.014v02-00

LT

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) atsižvelgdamas į „Eurobarometro“ 
pateiktus naujausius duomenis, pagal 
kuriuos matyti, kad mažėja vartotojų 
pasitikėjimas ES parduodamų produktų 
sauga, Sąjunga turėtų sustiprinti savo 
rinkos priežiūros reglamentavimo sistemą, 
kad įgytų Europos vartotojų pasitikėjimą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ne Sąjungos kilmės naujus ir 
panaudotus gaminius rinkai galima pateikti 
tik po to, kai jie išleidžiami į laisvą 
apyvartą. Sąjungos išorės sienos turi būti 
veiksmingai kontroliuojamos, siekiant 
sustabdyti gaminių, kurie pateikti Sąjungos 
prekių rinkai gali kelti riziką, išleidimą, kol 
rinkos priežiūros institucijos jų neįvertins ir 
nepateiks galutinio sprendimo;

(19) ne Sąjungos kilmės naujus ir 
panaudotus gaminius rinkai galima pateikti 
tik po to, kai jie išleidžiami į laisvą 
apyvartą. Laikantis bendros prekybos 
politikos vienodumo principo, Sąjungos 
išorės sienos turi būti veiksmingai 
kontroliuojamos, siekiant sustabdyti 
gaminių, kurie pateikti Sąjungos prekių 
rinkai gali kelti riziką, išleidimą, kol rinkos 
priežiūros institucijos jų neįvertins ir 
nepateiks galutinio sprendimo. Komisija 
turėtų vertinti šios kontrolės 
veiksmingumą, kad galėtų užtikrinti
vienodų standartų taikymą visuose 
įvežimo į Sąjungos rinką punktuose, kad 
prekės nebūtų nukreipiamos ir 
nesąžiningi prekiautojai nenukreiptų 
prekybos į įvežimo į Sąjungos rinką 
punktus, kuriuose ne taip griežtai taikoma 
ES rinkos priežiūros reglamentavimo
sistema;
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Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad importuotos prekės susijusios su didesne neatitikties ES teisės aktų 
reikalavimams rizika. Kyla pavojus, kad nesąžiningi prekiautojai nukreips savo prekes į 
įvažiavimo punktus, kuriuose silpnai įgyvendinama Sąjungos rinkos priežiūros sistema. 
Komisija privalo užtikrinti, kad ši sistema būtų nuosekliai taikoma visoje Sąjungoje.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) todėl už į Sąjungos rinką įvežamų 
gaminių kontrolę atsakingų institucijų 
pareiga atlikti tinkamo masto patikrinimus 
padeda užtikrinti saugesnę Sąjungos 
gaminių rinką. Siekiant užtikrinti tokio 
tikrinimo veiksmingumą, reikėtų pagerinti 
tų institucijų ir rinkos priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija 
apie riziką keliančius gaminius;

(20) todėl už į Sąjungos rinką įvežamų 
gaminių kontrolę atsakingų institucijų 
pareiga atlikti tinkamo masto patikrinimus 
padeda užtikrinti saugesnę Sąjungos 
gaminių rinką. Siekiant užtikrinti tokio 
tikrinimo veiksmingumą, reikėtų labai
pagerinti tų institucijų ir rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi 
informacija apie riziką keliančius 
gaminius. Komisija turėtų stebėti šių 
rinkos priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą ir teikti 
rekomendacijas siekiant toliau tobulinti 
minėtą bendradarbiavimą;

Or. en

Pagrindimas

Neužtenka pažadėti stiprinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, Komisija turi imtis 
aktyvaus šio bendradarbiavimo skatintojo ir vadovo vaidmens.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) turi būti sukurta veiksminga, sparti ir 
tiksli valstybių narių keitimosi informacija 

(23) turi būti sukurta veiksminga, sparti ir 
tiksli valstybių narių keitimosi informacija 
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tarpusavyje ir su Komisija sistema. Todėl 
būtina numatyti veiksmingas tokio 
keitimosi informacija priemones. Sąjungos 
skubaus keitimosi informacija sistema 
(RAPEX) įrodė esanti veiksminga ir 
efektyvi. RAPEX sistema sudaro sąlygas 
visoje Sąjungoje imtis priemonių prieš 
gaminius, kurie kelia riziką už kurios nors 
vienos valstybės narės teritorijos ribų. 
Siekiant išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, ši sistema turėtų būti 
naudojama siunčiant visus šiuo reglamentu 
nustatytus perspėjimus apie riziką 
keliančius gaminius;

tarpusavyje ir su Komisija sistema. Todėl 
būtina numatyti veiksmingas tokio 
keitimosi informacija priemones. Sąjungos 
skubaus keitimosi informacija sistema 
(RAPEX) įrodė esanti veiksminga ir 
efektyvi. RAPEX sistema sudaro sąlygas 
visoje Sąjungoje imtis priemonių prieš 
gaminius, kurie kelia riziką už kurios nors 
vienos valstybės narės teritorijos ribų. 
Siekiant išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, ši sistema turėtų būti nuolat 
atnaujinama ir naudojama siunčiant visus 
šiuo reglamentu nustatytus perspėjimus 
apie riziką keliančius gaminius;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į Sąjungos prekių rinkos 
dydį ir į tai, kad joje nėra vidaus sienų, 
valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos privalo norėti ir sugebėti 
veiksmingai bendradarbiauti viena su kita 
ir koordinuoti bendrą paramą ir veiksmus. 
Todėl turėtų būti nustatyti tarpusavio 
pagalbos būdai;

(25) atsižvelgiant į Sąjungos prekių rinkos 
dydį ir į tai, kad joje nėra vidaus sienų, 
valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos (įskaitant muitines Europos 
Sąjungos pasienio punktuose) ir privalo 
norėti ir sugebėti veiksmingai 
bendradarbiauti viena su kita ir koordinuoti 
bendrą paramą ir veiksmus. Todėl turėtų 
būti nustatyti ir sustiprinti tarpusavio 
pagalbos mechanizmai. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti tinkamą šių mechanizmų 
finansavimą;

Or. en

Pagrindimas

Neužtenka taikyti vienodas taisykles ES vidaus rinkoje, itin svarbu, kad jų taikymas būtų 
nuoseklus visoje Sąjungoje, nes reikalavimų neatitinkantis gaminys pateikiamas rinkai vienoje 
valstybėje narėje, gali patekti į laisvą apyvartą visoje Sąjungoje. Todėl būtina sustiprinti 
rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Komisija turėtų atsižvelgti į trečiųjų 
šalių rinkos priežiūros institucijų 
gebėjimą ir pasirengimą bendradarbiauti 
su valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijomis bendros prekybos politikos
vykdymo srityje. Šiuo tikslu Komisija, 
vykdydama dvišales, kelių šalių ir 
daugiašales prekybos derybas turėtų 
spręsti rinkos priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo klausimą ir skatinti šį 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad Komisija jau būtų iškėlusi rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimo 
klausimą prekybos derybose, ypač atsižvelgiant į tai, kad Komisija ėmėsi ryžtingos dvišalių 
prekybos derybų darbotvarkės. Kadangi dėl lengvatinių patekimo į Sąjungos rinką sąlygų 
greičiausiai padidės prekių srautas iš šių trečiųjų šalių, būtina užtikrinti, kad dėl to nekiltų 
papildomų problemų valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
konfidencialumo nuostatų laikymuisi, 
įskaitant gamybos ir prekybos paslaptis, 
nebūtų teikiama pirmenybė, kai skelbiami 
įspėjimai visuomenei apie pavojingus 
gaminius, kurie gali daryti poveikį 
sveikatai, asmenų saugumui ir aplinkos 
kokybei;

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių atitiktis 
reikalavimams, kuriais aukštu lygiu 
saugomi tokie interesai, kaip antai žmonių 
sveikata ir sauga apskritai, sveikata ir 
sauga darbe, vartotojų apsauga, aplinka, 
viešasis saugumas ir kiti viešieji interesai.

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kurią 
taikant tikrinama gaminių, teikiamų rinkai
ir patenkančių į ES rinką, kad būtų 
išleisti į apyvartą, atitiktis reikalavimams, 
kuriais aukštu lygiu saugomi tokie 
interesai, kaip antai žmonių sveikata ir 
sauga apskritai, sveikata ir sauga darbe, 
vartotojų apsauga, aplinka, viešasis 
saugumas ir kiti viešieji interesai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad rinkos priežiūros institucijų ir muitinių vaidmuo yra 
užtikrinti, jog į Sąjungos rinką patektų ir joje judėtų tik gaminiai, atitinkantys ES įstatymus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms. 
Valstybės narės apibendrintus rezultatus 
gali skelbti viešai.

3. Valstybės narės stebi, kaip 
įgyvendinama su rinkos priežiūra susijusi 
veikla ir kaip vykdoma išorės sienų 
kontrolė, ir apie šią veiklą ir kontrolę 
kasmet praneša Komisijai. Pranešama 
informacija turi apimti statistinius atliktų 
patikrinimų skaičiaus duomenis ir yra 
perduodama visoms valstybėms narėms. 
Valstybės narės apibendrintus rezultatus 
skelbia viešai. Komisija vertina šių 
veiksmų ir kontrolės nuoseklų 
įgyvendinimą ir veiksmingumą bei 
prireikus teikia rekomendacijas rinkos 
priežiūros institucijoms, kad užtikrintų 
nuoseklų ir veiksmingą įgyvendinimą 
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visoje Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Neužtenka, kad valstybės narės teiktų savo veiklos ataskaitas, Komisija turi vertinti jų veiklą 
remdamasi gauta informacija ir prireikus teikia rekomendacijas, kad užtikrintų nuoseklų ir 
veiksmingą ES rinkos priežiūros sistemos įgyvendinimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė nustato 
tinkamus mechanizmus, kuriais užtikrina, 
kad jos įsteigtos ar paskirtos rinkos 
priežiūros institucijos keistųsi informacija, 
bendradarbiautų ir koordinuotų veiklą tiek 
tarpusavyje, tiek su institucijomis, 
atsakingomis už gaminių kontrolę prie 
Sąjungos išorės sienų.

3. Kiekviena valstybė narė nustato 
tinkamus mechanizmus, kuriais užtikrina, 
kad jos įsteigtos ar paskirtos rinkos 
priežiūros institucijos keistųsi informacija, 
bendradarbiautų ir koordinuotų veiklą tiek 
tarpusavyje, tiek su institucijomis, 
atsakingomis už gaminių kontrolę prie 
Sąjungos išorės sienų. Kiekviena valstybė 
narė užtikrina, kad jos sukurtos arba 
įsteigtos rinkos priežiūros institucijos 
turėtų pakankamai išteklių šiam 
bendradarbiavimui įgyvendinti. Kiekviena 
valstybė narė informuoja Komisiją apie 
šiuos keitimosi informacija ir 
bendradarbiavimo mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Neužtenka reikalauti, kad valstybės narės įsakytų savo rinkos priežiūros institucijoms 
nustatyti bendradarbiavimo mechanizmus; dar būtina užtikrinti, kad šie mechanizmai būtų 
įdiegti ir tinkamai veiktų. Rinkos priežiūros institucijoms reikia suteikti tinkamus išteklius 
minėtiems mechanizmams įdiegti.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinkama, rinkos priežiūros 
institucijos savo teritorijoje naudotojams 
per tinkamą laiką praneša apie gaminius, 
kurie, kaip tos institucijos nustatė, kelia 
riziką. Jos bendradarbiauja su ekonominės 
veiklos vykdytojais, kad užkirstų kelią 
rizikai, kurią kelia tų veiklos vykdytojų 
tiekiami gaminiai, arba ją sumažintų. Šiuo 
tikslu jos skatina ir remia savanoriškus 
ekonominės veiklos vykdytojų veiksmus, 
įskaitant, kai tinkama, parengiant ir taikant 
gerosios praktikos vadovus.

2. Rinkos priežiūros institucijos savo 
teritorijoje naudotojams per tinkamą laiką 
praneša apie gaminius, kurie, kaip tos 
institucijos nustatė, kelia riziką. Jos 
bendradarbiauja su ekonominės veiklos 
vykdytojais, kad užkirstų kelią rizikai, 
kurią kelia tų veiklos vykdytojų tiekiami 
gaminiai, arba ją sumažintų. Šiuo tikslu jos 
skatina ir remia savanoriškus ekonominės 
veiklos vykdytojų veiksmus, įskaitant, kai 
tinkama, parengiant ir taikant gerosios 
praktikos vadovus.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
prireikus atnaujina. Programoje aptariamas 
rinkos priežiūros organizavimas ir susijusi 
veikla, joje bendrai atsižvelgiama į 
specialius verslo ir ypač MVĮ poreikius 
įgyvendinant Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus ir Reglamentą (ES) Nr. […/…] 
[dėl vartojimo gaminių saugos] ir 
numatoma teikti rekomendacijas ir 
pagalbą. Programoje pateikiama ši 
informacija:

11. Kiekviena valstybė narė parengia 
bendrąją rinkos priežiūros programą ir bent 
kartą per ketverius metus ją peržiūri ir 
atnaujina. Programoje aptariamas rinkos 
priežiūros organizavimas ir susijusi veikla, 
joje bendrai atsižvelgiama į specialius 
verslo ir ypač MVĮ poreikius įgyvendinant 
Sąjungos derinamuosius teisės aktus ir 
Reglamentą (ES) Nr. […/…] [dėl 
vartojimo gaminių saugos] ir numatoma 
teikti rekomendacijas ir pagalbą. 
Programoje pateikiama ši informacija:

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė parengia 
konkretiems sektoriams skirtas programas 
ir kasmet jas peržiūri ir prireikus atnaujina. 
Rengiamos visų sektorių, kuriuose 
institucijos vykdo rinkos priežiūros veiklą, 
programos.

2. Kiekviena valstybė narė parengia 
konkretiems sektoriams skirtas programas 
ir kasmet jas peržiūri ir atnaujina, visų 
pirma atsižvelgdama į tai, kad dėl ES 
prekybos susitarimų su trečiosiomis 
šalimis taikymo vis daugiau tam tikrų 
prekių patenka į ES rinką. Rengiamos 
visų sektorių, kuriuose institucijos vykdo 
rinkos priežiūros veiklą, programos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi įsigaliojus naujiems prekybos susitarimams greičiausiai labai padaugės gaminių iš 
tam tikrų trečiųjų šalių, kurių gamintojai dar nebus susipažinę su atitiktim ES įstatymams, 
valstybės narės turi ypač atsižvelgti į šiuos gaminius, nustatydamos konkretiems sektoriams 
skirtas rinkos priežiūros programas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dalyvauti RAPEX sistemoje gali 
paraišką pateikusios šalys, trečiosios šalys 
arba tarptautinės organizacijos pagal 
Sąjungos ir tų šalių ar organizacijų 
susitarimus. Kiekvienas toks susitarimas 
grindžiamas abipusiškumo principu ir į jį 
turi būti įtrauktos konfidencialumo 
nuostatos, atitinkančios Sąjungoje 
taikomas nuostatas.

4. Dalyvauti RAPEX sistemoje gali ir 
skatinamos paraišką pateikusios šalys, 
trečiosios šalys arba tarptautinės 
organizacijos pagal Sąjungos ir tų šalių ar 
organizacijų susitarimus. Komisija turėtų 
skatinti trečiąsias šalis, su kuriomis vykdo 
prekybos derybas dėl lengvatinių šių šalių 
gaminių patekimo į Sąjungos rinką 
sąlygų, dalyvauti RAPEX sistemoje, taip 
pat derantis dėl patekimo į rinką nuostatų 
Komisija turėtų atsižvelgti į trečiųjų šalių 
pajėgumą dalyvauti minėtoje sistemoje.
Kiekvienas toks susitarimas grindžiamas 
abipusiškumo principu ir į jį turi būti 
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įtrauktos konfidencialumo nuostatos, 
atitinkančios Sąjungoje taikomas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių ir trečiųjų šalių rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas itin svarbus, 
jei Sąjunga pagal laisvosios prekybos susitarimus teikia trečiosioms šalims lengvatines 
patekimo į rinką sąlygas. Todėl RAPEX sistemoje turėtų būti leidžiama ne tik dalyvauti 
trečiosioms šalims, bet Komisija turėtų ir skatinti šias šalis minėtoje sistemoje dalyvauti.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Europos Komisija įsteigia ir koordinuoja 
Visos Europos duomenų apie sužalojimus 
bazę (angl. IDB), kad galėtų remti 
atitinkamų institucijų vykdomas rinkos 
priežiūros priemones.

Or. en

Pagrindimas

Dėl tarptautinės prekybos vartotojų saugos klausimai tampa vis sudėtingesni ir sunkiai 
sprendžiami. Įsteigta Visos Europos duomenų apie sužalojimus bazė padės dalintis 
informacija apie žalą, padės veiksmingiau formuoti politiką ir vykdyti rinkos priežiūros 
priemones.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b straipsnis
Valstybių narių įsteigtos atitinamos rinkos 
priežiūros institucijos turi padėti sukurti 
šią duomenų bazę ir Komisijai reguliariai 
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teikti išsamius ir atitinkančius suderintą 
duomenų teikimo metodiką ir klasifikaciją 
duomenis apie sužalojimus.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija prašo rinkos priežiūros 
institucijų teikti jų bendradarbiavimo 
veiklos ataskaitas. Jei Komisija aptinka 
didelių rinkos priežiūros institucijų 
tarpusavio pagalbos trūkumų, ji gali teikti 
rekomendacijas tolesnio 
bendradarbiavimo tobulinimo klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Neužtenka tik nustatyti tarpusavio pagalbos reikalavimus, Komisija turi atlikti tam tikrą 
vaidmenį skatinant ir stebint šios tarpusavio pagalbos veiksmingumą, kad būtų išvengta 
prekybos nukreipimo į valstybes nares, kuriose ne taip griežtai įgyvendinama rinkos 
priežiūros sistemą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos gali
bendradarbiauti su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis, kad 
keistųsi informacija, teiktų techninę
pagalbą, skatintų naudotis Sąjungos 
informacijos mainų sistemomis, įskaitant 
RAPEX sistemą pagal 19 straipsnio 4 dalį, 
lengvintų prieigą prie jų, taip pat skatintų 

1. Rinkos priežiūros institucijos 
skatinamos bendradarbiauti su trečiųjų 
šalių kompetentingomis institucijomis, kad 
keistųsi informacija, teiktų techninę 
pagalbą, skatintų naudotis Sąjungos 
informacijos mainų sistemomis, įskaitant 
RAPEX sistemą pagal 19 straipsnio 4 dalį, 
lengvintų prieigą prie jų, taip pat skatintų 
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su atitikties vertinimu ir rinkos priežiūra 
susijusią veiklą.

su atitikties vertinimu ir rinkos priežiūra 
susijusią veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimas su trečiųjų šalių rinkos priežiūros institucijomis yra svarbiausias 
veiksnys siekiant sumažinti gaminių, neatitinkančių reikalavimų, importuotų į Europos 
Sąjungą ir išleistų į apyvartą jos rinkoje, skaičių, taigi šį bendradarbiavimą reikėtų skatinti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. ERPF gali sudaryti nuolatinius ar 
laikinus pogrupius, į kuriuos įtraukiamos ir 
rinkos priežiūros administracinio 
bendradarbiavimo darbo grupės, įsteigtos 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams 
įgyvendinti. Kaip stebėtojai į tokius 
pogrupius gali būti kviečiamos 
organizacijos, kurios Sąjungos lygmeniu 
atstovauja pramonės, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, vartotojų, laboratorijų ir atitikties 
vertinimo įstaigų interesams.

6. ERPF gali sudaryti nuolatinius ar 
laikinus pogrupius, į kuriuos įtraukiamos ir 
rinkos priežiūros administracinio 
bendradarbiavimo darbo grupės, įsteigtos 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams 
įgyvendinti. Kaip stebėtojai į tokius 
pogrupius turėtų būti kviečiamos 
organizacijos, kurios Sąjungos lygmeniu 
atstovauja pramonės, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, vartotojų, laboratorijų ir atitikties 
vertinimo įstaigų interesams, reikėtų kuo 
labiau atsižvelgti į šių organizacijų 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po 
taikymo pradžios datos Komisija įvertina 
šio reglamento taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
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Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, ar pagerėjo rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimas, ar padidėjo į 
Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolė 
ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir saugos 
apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos ir viešojo saugumo, taip 
pat kitų viešųjų interesų apsauga, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Tarybai. Ataskaitoje nurodoma, ar pasiekti 
šio reglamento tikslai, visų pirma 
įvertinama, ar užtikrintas veiksmingesnis ir 
efektyvesnis gaminių saugos taisyklių ir 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
vykdymas, užtikrinant, kad visuose 
patekimo į Sąjungos rinką punktuose 
būtų taikomi tie patys standartai, ar 
pagerėjo valstybių narių ir trečiųjų šalių, 
ypač šalių, kurioms suteiktos lengvatinės 
patekimo į Sąjungos rinką sąlygos, rinkos 
priežiūros institucijų bendradarbiavimas, ar 
padidėjo į Sąjungos rinką įvežamų gaminių 
kontrolė ir ar pagerėjo asmenų sveikatos ir 
saugos apskritai, sveikatos ir saugos darbe, 
vartotojų, aplinkos ir viešojo saugumo, taip 
pat kitų viešųjų interesų apsauga, 
atsižvelgiant į jo poveikį verslui, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Or. en

Pagrindimas

Komisija ypač turėtų pabrėžti, kad reikia gerinti trečiųjų šalių, besinaudojančių 
lengvatinėmis patekimo į Sąjungos rinką sąlygomis, ir valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą. Kadangi šiam aspektui reikėtų skirti ypatingą dėmesį prekybos 
derybose, Komisija turėtų savo ataskaitoje įvertinti, ar šis bendradarbiavimas buvo 
veiksmingas siekiant minėto tikslo.


