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Pakeitimas22
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 26 ir 114 
straipsnius,

Or. fr

Pakeitimas 23
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) gaminiams, sukurtiems 
profesionaliam naudojimui, bet 
palaipsniui patekusiems į vartotojų rinką 
ir parduotiems „paprastiems“ 
vartotojams, turėtų būti taikomas šis 
reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 24
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie vartojimo gaminius, 
kuriems taikomas šis reglamentas, įvairių 
jo dalių taikymo sritys turėtų būti aiškiai 
atskirtos nuo konkrečius sektorius 

(8) kalbant apie vartojimo gaminius, 
kuriems taikomas šis reglamentas, jo 
taikymo sritys turėtų būti aiškiai atskirtos 
nuo konkrečius sektorius 
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reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų 
teisės aktų. Nors bendrasis gaminių 
saugos reikalavimas ir susijusios 
nuostatos turėtų būti taikomos visiems 
vartojimo gaminiams, ekonominės veiklos 
vykdytojams neturėtų būti nustatyta 
prievolių, kai Sąjungos derinamuosiuose
teisės aktuose, kaip antai dėl kosmetikos 
gaminių, žaislų, elektros prietaisų ar 
statybos produktų, yra nustatytos 
lygiavertės prievolės;

reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų 
teisės aktų. Taigi šis reglamentas neturėtų
būti taikomas gaminiams, kuriems taikomi
Sąjungos derinamieji teisės aktai, kaip 
antai dėl kosmetikos gaminių, žaislų, 
elektros prietaisų ar statybos produktų;

Or. en

(Žr. autoriaus 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimus).

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintoms prekėms siekiant išvengti dubliavimosi ir 
nereikalingo reglamentavimo, kadangi pagrindiniai I skyriaus elementai jau įtraukti į 
derinamuosius teisės aktus. Aiškiai atskirus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo prekėms 
taikytinus teisės aktus ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams 
taikomų taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms – jas vykdyti.

Pakeitimas 25
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šio reglamento taikymo sritis neturėtų 
apsiriboti tik kuriuo nors vienu vartojimo 
gaminių pardavimo būdu, todėl reikėtų 
įtraukti ir elektroninę prekybą;

(10) šio reglamento taikymo sritis neturėtų 
apsiriboti tik kuriuo nors vienu vartojimo 
gaminių pardavimo būdu, todėl reikėtų 
įtraukti ir nuotolinę prekybą, pvz., prekybą 
internetu;

Or. en

Pakeitimas 26
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
naudotiems gaminiams, kurie vykdant 
komercinę veiklą vėl patenka į tiekimo 
grandinę, išskyrus tokius naudotus 
gaminius, kaip antikvariniai daiktai, kurių 
atveju vartotojas negali pagrįstai tikėtis, 
kad jų sauga atitiks naujausius standartus;

(11) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
naudotiems gaminiams, kurie vykdant 
komercinę veiklą vėl patenka į tiekimo 
grandinę. Jis neturėtų būti taikomas 
naudotiems gaminiams, kurių atveju 
vartotojas negali pagrįstai tikėtis, kad jų 
sauga atitiks naujausius standartus, arba 
sandoriams tarp privačių asmenų.

Or. en

Pagrindimas

Privačių asmenų sudarytiems sandoriams, pvz., naudotų daiktų išpardavimams, aiškiai 
neturėtų būti taikoma ši direktyva.

Pakeitimas 27
Jürgen Creutzmann

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 ir pateikimą, taip 
pat į juos pagrįstai tikėtinomis sąlygomis
galinčių naudoti vartotojų, pirmiausia 
vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų, 
grupes, atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą; 
Vertinant riziką pažeidžiamiems 
vartotojams reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
numatomą gaminio paskirtį, gamintojo 
reikalavimuose, taip pat į šeimos nariams, 
paslaugų teikėjams arba darbdaviams 
tenkančią atsakomybę bei priežiūros arba 
mokymo prievoles;

Or. en
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(Žr. šio autoriaus 6 straipsnio 1 dalies 1punkto d papunkčio pakeitimą).

Pagrindimas

Pažeidžiamų vartotojų sąvoka apima platų situacijų, kuriomis įprastomis aplinkybėmis gali 
būti išvengta atsakomybės, spektrą. Todėl vertinant riziką pažeidžiamiems vartotojams turėtų 
būti atsižvelgiama į tai, kiek tikėtina, kad jie pagrįstai numatomomis sąlygomis galbūt 
pavartos tą gaminį.

Pakeitimas 28
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsargumo principas – tai vartotojų apsaugos ramstis. Jis buvo išbrauktas atliekant šią 
peržiūrą, nepaisant to, kad jis buvo minimas Bendrosios gaminių saugos direktyvos 1 
konstatuojamoje dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje. Jo pagrindu teisės aktų leidėjui ir rinkos 
priežiūros institucijoms suteikiama priemonė pašalinti gaminį iš rinkos, jei yra įtarimų, kad 
gaminys pavojingas. Iki šiol juo sėkmingai buvo naudojamasi ir tai leido išvengti sužalojimų.

Pakeitimas 29
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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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, medžiagas, 
sudėtines dalis ir gaminio bei jo pakuotės
pateikimą, taip pat į juos galinčių naudoti 
vartotojų, pirmiausia vaikų, pagyvenusių 
žmonių ir neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į 
jų pažeidžiamumą;

Or. en

Pakeitimas 30
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant išvengti sutampančių saugos 
reikalavimų ir nesuderinamumo su kitais 
Sąjungos teisės aktais, gaminiai,
atitinkantys konkrečius sektorius
reglamentuojančius Sąjungos
derinamuosius teisės aktus, kuriais 
siekiama užtikrinti asmenų saugą ir 
sveikatos apsaugą, pagal šį reglamentą 
turėtų būti laikomi saugiais;

(14) siekiant išvengti sutampančių saugos 
reikalavimų ir nesuderinamumo su kitais 
Sąjungos teisės aktais, gaminiai, kuriems 
taikomi konkrečius sektorius
reglamentuojantys Sąjungos derinamieji
teisės aktai, kuriais siekiama užtikrinti 
asmenų saugą ir sveikatos apsaugą,
neturėtų būti įtraukti į šio reglamento 
taikymo sritį;

Or. en

(Žr. autoriaus 5 ir 6 straipsnių pakeitimus).

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintoms prekėms siekiant išvengti dubliavimosi ir 
nereikalingo reglamentavimo, kadangi pagrindiniai I skyriaus elementai jau įtraukti į 
derinamuosius teisės aktus. Aiškiai atskirus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo prekėms 
taikytinus teisės aktus ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams 
taikomų taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms – jas vykdyti.
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Pakeitimas 31
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

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 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 judėjimo18;

(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. Gaminių 
identifikavimas ir gamintojo atsekamumas 
gali užtikrinti, kad vartotojai ir ekonominės 
veiklos vykdytojai gaus tikslią informaciją 
apie nesaugius gaminius. 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 judėjimo18;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vartotojų privatumą turėtų būti užtikrinta, kad gaminio atsekamumas – tik 
gamintojui ir tik tuo tikslu, kad prireikus tam tikrais atvejais gaminiai būtų atšaukiami.
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Pakeitimas 32
Jürgen Creutzmann

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 
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 judėjimo18;

(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 
arba, 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 judėjimo18;

Or. en

(Žr. šio autoriaus 8 ir 10 straipsnių pakeitimus).
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Pagrindimas

Jei ne ES gamintojo vardas ir adresas turi būti nurodytas ant importuoto gaminio, ši 
informacija bus žinoma importuotojo konkurentams ir verslo klientams, dėl to jie ateityje 
galėtų apeiti importuotoją ir pirkti tiesiogiai iš ne ES gamintojo. Tai trukdytų MVĮ importuoti 
ir reikšmingai iškraipytų konkurenciją. Todėl siūloma įtraukti šią informaciją į techninę 
dokumentaciją.

Pakeitimas 33
Eija-Riitta Korhola

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

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio (kilmės šalis) išbraukimo pagrindimą.

Pakeitimas 34
Jürgen Creutzmann

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

(Žr. šio autoriaus 7 straipsnio pakeitimus).

Pagrindimas

Reikalavimas nurodyti vartojimo prekių kilmę nebuvo įtrauktas nei į poveikio vertinimą, nei į 
naująją teisės sistemą.  Tai nepagerintų vartotojų saugos ar gaminių atsekamumo, kurie jau 
užtikrinami pagal suderintuosius teisės aktus ir Reglamentą dėl vartojimo prekių saugos 
(CPSR). Tai taip pat suklaidintų gaminių, kurie yra sudėtingos pasaulinės tiekimo grandinės 
rezultatas, vartotojus Galų gale jo įgyvendinimas brangiai kainuotų ekonominės veiklos 
vykdytojams ir viešosioms įstaigoms.

Pakeitimas 35
Markus Pieper, Herbert Reul

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 

Išbraukta.
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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;

Or. de

Pagrindimas

Daryti nuoroda į kilmę atsekamumo tikslais yra nereikalinga ir neproporcinga, tai 
vartotojams nesuteikia jokios papildomos naudos, kadangi gamintojo pavadinimas ir adresas 
turi būti nurodyti bet kuriuo atveju.

Pakeitimas 36
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) šiame reglamente reikėtų nustatyti 
tvarką, kuria šio reglamento tikslais 
prašoma parengti Europos standartus, ir 
tvarką, susijusią su oficialiais 
prieštaravimais dėl tų standartų, ir jas 
priderinti prie Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012. Todėl, siekiant užtikrinti su 
Europos standartizacija susijusių klausimų 
nuoseklumą, prašymai dėl Europos 
standartų arba prieštaravimai dėl jų turėtų 
būti teikiami tuo reglamentu įsteigtam 
komitetui, surengus tinkamas konsultacijas 
su valstybių narių ekspertais vartojimo 
gaminių saugos klausimais;

(24) šiame reglamente reikėtų nustatyti 
tvarką, kuria šio reglamento tikslais 
prašoma parengti Europos standartus, ir 
tvarką, susijusią su oficialiais 
prieštaravimais dėl tų standartų, ir jas 
priderinti prie Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012. Todėl, siekiant užtikrinti su 
Europos standartizacija susijusių klausimų 
nuoseklumą, prašymai dėl Europos 
standartų arba prieštaravimai dėl jų turėtų 
būti teikiami tuo reglamentu įsteigtam 
komitetui, surengus tinkamas konsultacijas 
su valstybių narių ekspertais vartojimo 
gaminių saugos klausimais ir atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en
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(Žr. šio autoriaus 16 straipsnio 1 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Komisija atitinkamais atvejais turėtų atsižvelgti į suinteresuotųjų subjektų nuomones, 
spręsdama dėl Europos saugos standartų turinio, siekiant užtikrinti, kad tokie standartai būtų 
tinkami, proporcingi ir veiksmingi.

Pakeitimas 37
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl prievolės rinkos priežiūros 
institucijoms pranešti apie riziką keliančius 
gaminius netaikymo, dėl duomenų 
laikmenos tipo ir jos pritvirtinimo ant 
gaminio taikant atsekamumo sistemą, dėl 
Europos standartizacijos organizacijoms 
teikiamų standartizavimo prašymų ir dėl 
sprendimų, susijusių su oficialiais 
prieštaravimais dėl Europos standartų.
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai20;

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl prievolės rinkos priežiūros 
institucijoms pranešti apie riziką keliančius 
gaminius netaikymo, dėl duomenų 
laikmenos tipo ir jos pritvirtinimo ant 
gaminio taikant atsekamumo sistemą ir dėl 
sprendimų, susijusių su oficialiais 
prieštaravimais dėl Europos standartų.
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai20;

Or. en

(Žr. šio autoriaus 16 straipsnio 1 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Nauji Europos saugos standartai, pagal 4 straipsnį skirti vartojimo prekėms, turėtų būti 
laikomi papildančiais pagrindinį teisės aktą, kadangi jais pagal SESV 290 straipsnį 
pridedami neesminiai elementai. Atsižvelgiant į bendrą 4 straipsnio pobūdį, Europos 
Parlamentas ir Taryba turėtų turėti galimybę atšaukti Komisijos įgaliojimus rengti naujus 
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standartus arba pateikti prieštaravimus.  Todėl būtų tikslinga suteikti įgaliojimus 
deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 38
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nors nėra skirti vartotojams, gali būti jų 
naudojami tokiomis sąlygomis, kurias 
galima pagrįstai numanyti;

b) nors pateikimo rinkai metu nebuvo
skirti vartotojams, gali būti jų naudojami 
tokiomis sąlygomis, kurias galima pagrįstai 
numanyti;

Or. de

Pagrindimas

Tai visų pirma taikoma vertimui į vokiečių k., jį reikėtų perfrazuoti taip, kad būtų aišku, jog 
pasiūlymo 2 straipsnio 1 dalies b punktu tiesiog siekiama, kad reglamentas taip pat būtų 
taikomas produktams, kuriuos pagrįstai tikėtinomis sąlygomis gali naudoti vartotojai. Šio 
pakeitimo tikslas ir prasmė nėra netikslingo vartotojų naudojimosi produktais 
reglamentavimas.

Pakeitimas 39
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojai su jais susiduria, kai jiems 
teikiama tam tikra paslauga.

c) kurie teikiami vartotojui paslaugos 
teikimo metu, nepaisant to, ar gaminį 
vartoja pats vartotojas.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „susiduria“ šiame kontekste ne visai aiškus.
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Pakeitimas 40
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kurie prieš juos naudojant turi būti pataisyti 
ar perdirbti ir tokie tiekiami rinkai.

2. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kurie prieš juos naudojant turi būti pataisyti 
ar perdirbti ir tokie tiekiami rinkai. Šis 
reglamentas netaikomas privačių asmenų 
sandoriams.

Or. en

Pagrindimas

Privačių asmenų sudarytiems sandoriams, pvz., naudotų daiktų išpardavimams, aiškiai 
neturėtų būti taikoma ši direktyva.

Pakeitimas 41
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, skirti apsaugoti 
žmonių sveikatą ir saugą.

4. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kuriems taikomi Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatyti 
reikalavimai, skirti apsaugoti žmonių 
sveikatą ir saugą.

Or. en

(Žr. autoriaus 5 ir 6 straipsnių pakeitimus).

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintoms prekėms siekiant išvengti dubliavimosi ir 
nereikalingo reglamentavimo, kadangi pagrindiniai I skyriaus elementai jau įtraukti į 
derinamuosius teisės aktus. Aiškiai atskirus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo prekėms 
taikytinus teisės aktus ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams 
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taikomų taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms – jas vykdyti.

Pakeitimas 42
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio reglamento II–IV skyriai netaikomi
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, skirti apsaugoti 
žmonių sveikatą ir saugą.

4. Šis reglamentas netaikomas gaminiams, 
kuriems taikomi Sąjungos derinamuosiuose 
teisės aktuose ar pagal juos nustatyti 
reikalavimai, skirti apsaugoti žmonių 
sveikatą ir saugą.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš šio reglamento tikslų – supaprastinimas. To nepasieksi, jei naujame pasiūlyme 
dubliuojamos priemonės, jau įtrauktos į galiojančius derinamuosius teisės aktus, ir kuriuose 
nustatyti išsamesni gaminių saugos reikalavimai. Komisijos metodas kelia sumaištį, neaišku, 
kas taikoma ir galiausiai verslas patirs daugiau išlaidų.

Pakeitimas 43
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) saugus gaminys – bet koks gaminys, 
kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei 
techninės priežiūros reikalavimus, nekelia 
jokios rizikos arba kelia tik minimalią 
riziką, kuri yra suderinama su gaminio 
naudojimu ir laikoma priimtina bei 
atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir 
saugos apsaugos lygį;

1) saugus gaminys – bet koks gaminys, 
kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, 
pradėjimo eksploatuoti, įrengimo,
techninės priežiūros, mokymų ir kontrolės
reikalavimus, nekelia jokios rizikos arba 
kelia tik minimalią riziką, kuri yra 
suderinama su gaminio naudojimu ir 
laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą 
vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį;
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Or. en

Pagrindimas

Vertinant gaminio saugą turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į šeimos nariams, paslaugų 
teikėjams arba darbdaviams tenkančią atsakomybę bei priežiūros arba mokymo prievoles.

Pakeitimas 44
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) platintojas – tiekimo grandinėje 
veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris 
tiekia rinkai gaminį, bet nėra nei 
gamintojas, nei importuotojas;

7) platintojas – tiekimo grandinėje 
veikiantis atskaitingas fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris tiekia rinkai gaminį, bet nėra 
nei gamintojas, nei importuotojas; 
apibrėžtis neapima privačių asmenų ne 
verslo įmonės vardu sudaromų sandorių;

Or. en

Pakeitimas 45
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojai Sąjungos 
rinkai pateikia ar tiekia tik saugius 
gaminius.

Ekonominės veiklos vykdytojai ES vidaus
rinkai pateikia ar tiekia tik saugius 
gaminius.

Or. fr

Pakeitimas 46
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos prielaida Atitikties bendriesiems saugos 
reikalavimams prielaida

Or. en

Pakeitimas 47
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl rizikos, kuriai taikomi Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos nustatyti reikalavimai, kuriais 
siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir 
saugą, – jei gaminys atitinka tuos 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

(Žr. autoriaus 2 ir 6 straipsnių pakeitimus).

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintoms prekėms siekiant išvengti dubliavimosi ir 
nereikalingo reglamentavimo, kadangi pagrindiniai I skyriaus elementai jau įtraukti į 
derinamuosius teisės aktus. Aiškiai atskirus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo prekėms 
taikytinus teisės aktus ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams 
taikomų taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms – jas vykdyti.

Pakeitimas 48
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos reikalavimai nenustatyti, dėl rizikos, 
kuriai taikomi Europos standartai, – jeigu 
gaminys atitinka atitinkamus Europos 
standartus ar jų dalis, kurių nuorodos pagal 
16 ir 17 straipsnius paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

b) dėl rizikos, kuriai taikomi Europos 
standartai, – jeigu gaminys atitinka 
atitinkamus Europos standartus ar jų dalis, 
kurių nuorodos pagal 16 ir 17 straipsnius 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje;

Or. en

(Žr. autoriaus 2 ir 6 straipsnių pakeitimus).

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintoms prekėms siekiant išvengti dubliavimosi ir 
nereikalingo reglamentavimo, kadangi pagrindiniai I skyriaus elementai jau įtraukti į 
derinamuosius teisės aktus. Aiškiai atskirus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo prekėms 
taikytinus teisės aktus ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams 
taikomų taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms – jas vykdyti.

Pakeitimas 49
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai a punkte nurodytuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal 
juos ir b punkte nurodytuose Europos 
standartuose reikalavimai nenustatyti, dėl 
rizikos, kuriai taikomi valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, – jei gaminys atitinka tuos 
nacionalinius reikalavimus.

c) kai b punkte nurodytuose Europos 
standartuose reikalavimai nenustatyti, dėl 
rizikos, kuriai taikomi valstybės narės, 
kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, – jei gaminys atitinka tuos 
nacionalinius reikalavimus.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 2 ir 6 straipsnių pakeitimus).
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Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti taikomas suderintoms prekėms siekiant išvengti dubliavimosi ir 
nereikalingo reglamentavimo, kadangi pagrindiniai I skyriaus elementai jau įtraukti į 
derinamuosius teisės aktus. Aiškiai atskirus suderintoms ir nesuderintoms vartojimo prekėms 
taikytinus teisės aktus ekonominės veiklos vykdytojams būtų paprasčiau laikytis gaminiams 
taikomų taisyklių, o rinkos priežiūros institucijoms – jas vykdyti.

Pakeitimas 50
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai nėra Sąjungos derinamųjų teisės 
aktų, Europos standartų ar sveikatos ir 
saugos reikalavimų, nustatytų valstybės 
narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
įstatymuose, kaip nurodyta 5 straipsnio a, 
b ir c punktuose, nustatant, ar gaminys 
saugus, atsižvelgiama į šiuos aspektus, 
visų pirma:

Išbraukta.

a) gaminio savybes, prie kurių 
priskiriama jo sandara, pakuotė, 
surinkimo ir, kai taikoma, įrengimo ir 
techninės priežiūros instrukcijos;
b) poveikį kitiems gaminiams, kai galima 
pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais;
c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas
nuorodas ar informaciją apie gaminį;
d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus.
e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai 
gaminys, nors nėra maisto produktas, yra 
panašus į maisto produktą ir dėl formos, 
kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, 
ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų 
savybių gali būti palaikytas maisto 
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produktu.
Gaminys negali būti laikomas nesaugus 
dėl to, kad galima užtikrinti didesnį 
saugos lygį, ar dėl to, kad esama mažesnę 
riziką keliančių gaminių.

Or. en

(žr. Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 3 dalį)

Pagrindimas

Dabartinė vartotojų prekių atitikties saugos reikalavimams vertinimo sistema, kuri labai 
gerai veikia, turėtų būti išlaikyta. Siekiant teisinio aiškumo, į naujus elementus, kurie galėtų 
supainioti ekonominės veiklos vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo įstaigas, turėtų būti 
atsižvelgiama neprivalomai. Šiuo tikslu reikėtų apkeisti vietomis 6 straipsnio pirmą ir antrą 
dalis, o nauja antra dalis turėtų būti grindžiama neprivaloma nuostata.

Pakeitimas 51
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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, kurioms yra 
priskiriama ir jo sandara, pakuotė, 
surinkimo, išardymo ir, kai reikalinga, 
įrengimo bei priežiūros naudojant tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Gaminiai turėtų būti saugūs taip pat jų šalinimo stadijoje.

Pakeitimas 52
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus.

d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus, kurie juo 
gali naudotis pagrįstai tikėtinomis 
aplinkybėmis;

Or. en

(Žr. šio autoriaus 13 straipsnio ir 16 straipsnio naujos 2a dalies pakeitimus).

Pagrindimas

Pažeidžiamų vartotojų sąvoka apima platų situacijų, kuriomis įprastomis aplinkybėmis gali 
būti išvengta atsakomybės, spektrą. Todėl vertinant riziką pažeidžiamiems vartotojams turėtų 
būti atsižvelgta į tikimybę, kad jie pagrįstai numatomomis sąlygomis pavartos tą gaminį. Šis 
pakeitimas taip pat įtrauktas į šio autoriaus siūlomą naują 16 straipsnio 2a dalį.

Pakeitimas 53
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kai nėra Europos standartų ar 
sveikatos ir saugos reikalavimų, nustatytų 
valstybės narės, kurioje gaminys 
tiekiamas rinkai, įstatymuose, kaip 
nurodyta 5 straipsnio a, b ir c punktuose, 
nustatant, ar gaminys atitinka bendrąjį 
saugos reikalavimą, visų pirma 
atsižvelgiama į šiuos aspektus, jei tokių 
yra:
(a) neprivalomus nacionalinius 
standartus, kuriais į nacionalinę teisę 
perkeliami atitinkami Europos
standartai, išskyrus tuos, kurie nurodyti 5 
straipsnio b punkte;
(b) valstybėje narėje, kurioje gaminys 
teikiamas rinkai,
parengtus standartus;
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(c) Komisijos rekomendacijas, 
nustatančias
gaminių saugos vertinimo gaires;
(d) atitinkamame sektoriuje veikiančius 
gaminių saugos geros praktikos kodeksus;
(e) mokslo ir technologijų pažangą.

Or. en

(Žr. Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 3 dalį, šio autoriaus 6 straipsnio 1 dalies, 6 
straipsnio 2 dalies, 2 ir 5 straipsnių pakeitimus).

Pagrindimas

Dabartinė vartotojų prekių atitikties saugos reikalavimams vertinimo sistema, kuri labai 
gerai veikia, turėtų būti išlaikyta. Siekiant teisinio aiškumo, į naujus elementus, kurie galėtų 
supainioti ekonominės veiklos vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo įstaigas, turėtų būti 
atsižvelgiama neprivalomai. Šiuo tikslu reikėtų apkeisti vietomis 6 straipsnio pirmą ir antrą 
dalis, o nauja antra dalis turėtų būti grindžiama neprivaloma nuostata.

Pakeitimas 54
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, kai nustatoma, ar 
gaminys yra saugus, atsižvelgiama, kai 
galima, į šiuos aspektus, visų pirma:

Išbraukta.

a) mokslo ir technologijų pažangą;
b) Europos standartus, išskyrus tuos, 
kurių nuorodos pagal 16 ir 17 straipsnius 
paskelbtos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje;
c) tarptautinius standartus;
d) tarptautinius susitarimus;
e) Komisijos gaminių saugos vertinimo 
rekomendacijas ar gaires;
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f) valstybėje narėje, kurioje gaminys 
tiekiamas rinkai, parengtus nacionalinius 
standartus;
g) gaminių saugos geros praktikos 
kodeksus, taikomus atitinkamame 
sektoriuje;
h) pagrįstus vartotojų lūkesčius dėl 
saugos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad dabartinė vartotojų prekių atitikties saugos reikalavimams vertinimo 
sistema, kuri labai gerai veikia, bus išlaikyta. Siekiant teisinio aiškumo, į naujus elementus, 
kurie galėtų supainioti ekonominės veiklos vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo įstaigas, turėtų 
būti atsižvelgiama neprivalomai. Šiuo tikslu reikėtų apkeisti vietomis 6 straipsnio pirmą ir 
antrą dalis, o nauja antra dalis turėtų būti grindžiama neprivaloma nuostata.

Pakeitimas 55
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokslo ir technologijų pažangą; Išbraukta.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 6 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio naujos 1a dalies ir 6 straipsnio 2 dalies 
pakeitimus.)

Pagrindimas

Perkelta į sąrašo galą. Svarbu įvertinti mokslo ir technologijų pažangą, tačiau tai neturėtų 
būti pirmas iš vertinamų aspektų. Pažangiausios technologijos paprastai atitinka aukštesnį 
saugumo lygį. Tačiau gaminių negalima laikyti nesaugiais dėl to, kad esama mažesnę riziką 
keliančių gaminių. Šis pakeitimas taip pat įtrauktas į šio autoriaus siūlomą 6 straipsnio 
naujos 1a dalies pakeitimą.

Pakeitimas 56
Jürgen Creutzmann



AM\1001129LT.doc 25/54 PE516.836v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pagrįstus vartotojų lūkesčius dėl 
saugos.

Išbraukta.

Or. en

(Žr. šio autoriaus pakeitimą, kuriuo siūloma 6 straipsnio nauja 1a dalis).

Pagrindimas

Šis kriterijus atrodo neobjektyviai ir juo ekonominės veiklos vykdytojams sukuriamas teisinis 
neapibrėžtumas, kadangi jie kiekvienam gaminiui turi numatyti, kas yra „pagrįsti vartotojų 
lūkesčiai“, visiškai nežinodami, kad rinkos priežiūros institucijos šią sąvoką galbūt traktuoja 
kitaip.

Pakeitimas 57
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) mokslo ir technologijų pažangą.

Or. en

(Šio autoriaus pakeitimu siūloma 6 straipsnio nauja 1a dalis).

Pagrindimas

Perkelta į sąrašo galą. Svarbu įvertinti mokslo ir technologijų pažangą, tačiau tai neturėtų 
būti pirmas iš vertinamų aspektų. Pažangiausios technologijos paprastai atitinka aukštesnį 
saugumo lygį. Tačiau gaminys vis dar gali būti laikomas saugiu, net jei rinkoje esama kitų 
gaminių, kurių saugos standartai aukštesni. Šis pakeitimas taip pat įtrauktas į šio autoriaus 
pakeitimą, kuriuo siūloma 6 straipsnio nauja 1a dalis.

Pakeitimas 58
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) atsargumo principą.

Or. en

Pagrindimas

Atsargumo principas – tai vartotojų apsaugos ramstis. Jis buvo išbrauktas atliekant šią 
peržiūrą, nepaisant to, kad jis buvo minimas Bendrosios gaminių saugos direktyvos 1 
konstatuojamoje dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje. Jo pagrindu teisės aktų leidėjui ir rinkos 
priežiūros institucijoms suteikiama priemonė pašalinti gaminį iš rinkos, jei yra įtarimų, kad 
gaminys pavojingas. Iki šiol juo sėkmingai buvo naudojamasi ir tai leido išvengti sužalojimų.

Pakeitimas 59
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Be 1 dalyje išvardytų elementų, 
nustatant, ar gaminys yra saugus, taip pat 
gali būti atsižvelgiama į šiuos su 
gaminiais ir jų naudojimu susijusius 
aspektus, visų pirma:
(a) gaminio savybes, prie kurių 
priskiriama jo autentiškumas, sandara, 
pakuotė, surinkimo ir, kai taikoma, 
įrengimo ir techninės priežiūros 
instrukcijos;
(b) poveikį kitiems gaminiams, kai galima 
pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais;
(c) gaminio pateikimą, ženklinimą, visus 
įspėjamuosius užrašus ir naudojimo bei 
šalinimo instrukcijas, taip pat visas kitas 
nuorodas ar informaciją apie gaminį;
(d) vartotojų, kuriems dėl gaminio 
naudojimo gali kilti rizika, kategorijas, 
ypač pažeidžiamus vartotojus, kurie juo 
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gali naudotis pagrįstai tikėtinomis 
aplinkybėmis;
(e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, 
kai gaminys, nors nėra maisto produktas, 
yra panašus į maisto produktą ir dėl 
formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, 
pakuotės, ženklinimo, apimties, dydžio ar 
kitų savybių gali būti laikomas maisto 
produktu.
Gaminys negali būti laikomas nesaugiu 
dėl to, kad galima užtikrinti didesnį 
saugos lygį, ar dėl to, kad esama mažesnę 
riziką keliančių gaminių.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 6 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio naujos 1a dalies ir 6 straipsnio 2 dalies 
pakeitimus.)

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo, į naujus elementus, kurie galėtų supainioti ekonominės veiklos 
vykdytojus ir vykdymo užtikrinimo įstaigas, turėtų būti atsižvelgiama neprivaloma tvarka. 
Šiuo tikslu reikėtų apkeisti vietomis 6 straipsnio pirmą ir antrą dalis, o nauja antra dalis 
turėtų būti grindžiama neprivaloma nuostata. Be siūlomų kriterijų turėtų būti įmanoma 
atsižvelgti į gaminio autentiškumą, kadangi daugelis padirbtų gaminių yra nesaugūs.

Pakeitimas 60
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
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.
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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 
kodeksą21, 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.
__________________
21 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas nurodyti vartojimo prekių kilmę nebuvo įtrauktas nei į poveikio vertinimą, nei į 
naująją teisės sistemą.  Tai nepagerintų vartotojų saugos ar gaminių atsekamumo, kurie jau 
užtikrinami pagal suderintuosius teisės aktus ir Reglamentą dėl vartojimo prekių saugos 
(CPSR). Tai taip pat suklaidintų gaminių, kurie yra sudėtingos pasaulinės tiekimo grandinės 
rezultatas, vartotojus Galų gale jo įgyvendinimas brangiai kainuotų ekonominės veiklos 
vykdytojams ir viešosioms įstaigoms.

Pakeitimas 61
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
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.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
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nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą21, 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.
__________________
21 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

„Kilmės šalis“ nustatyta Muitinės kodekse ir reiškia šalį, kurioje buvo atliktas paskutinis 
svarbus gaminio perdirbimas. Tai nenurodo, iš kur faktiškai kilęs gaminys, jo komponentai 
arba žaliavos. Kadangi ekonominės veiklos vykdytojai privalo nurodyti kontaktinius 
duomenis, ir užtikrinti, kad jų gaminiai būtų pažymėti tipo, partijos ar serijos numeriu, 
galima tiksliai atsekti tiekimo grandinę. Žymėjimas „kilmės šalies“ nuoroda nepagerina 
atsekamumo.

Pakeitimas 62
Markus Pieper, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Kilmės nuoroda
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.
2. Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių 
įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos 
nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, 
nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
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2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą21, 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.
__________________
21 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Įpareigojimas pateikti kilmės nuorodą vartotojams nesuteikia jokios papildomos naudos ir 
kelia nereikalingą sumaištį. Šiuo  metu galiojančiomis taisyklėmis užtikrinama, kad būtų 
garantuota vartotojų sauga. Reikalavimas žymėti gaminius kilmės nuoroda sukuria 
nereikalingą administracinę naštą, tai visų pirmą turės poveikį mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

Pakeitimas 63
Sajjad Karim

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 gali
pažymėti ant gaminio jo kilmės šalį arba, 
kai dėl gaminio dydžio ar pobūdžio tokios 
nuorodos pateikti neįmanoma, ši nuoroda
gali būti pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Nėra aiškių įrodymų, kad kilmės šalis susijusi su gaminio sauga, todėl ši nuoroda turėtų likti 
neprivaloma.

Pakeitimas 64
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kai gamintojas neteikia gaminio 
rinkai – pavadinimas, registruotas prekės 
pavadinimas arba registruotas prekės 
ženklas ir adresas, kuriuo su juo galima 
susisiekti.

Or. en

Pagrindimas

Jei ne ES gamintojo vardas ir adresas turi būti nurodytas ant importuoto gaminio, ši 
informacija bus žinoma importuotojo konkurentams ir verslo klientams, dėl to jie ateityje 
galėtų apeiti importuotoją ir pirkti tiesiogiai iš ne ES gamintojo. Tai trukdytų MVĮ importuoti 
ir reikšmingai iškraipytų konkurenciją. Todėl siūloma įtraukti šią informaciją į techninius 
dokumentus.

Pakeitimas 65
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai per penkis metus po gaminio 
pateikimo rinkai gavę pagrįstą parašymą, 
leidžia rinkos priežiūros institucijoms
susipažinti su atitinkamomis techninių 
dokumentų dalimis elektroniniu ar fiziniu 
pavidalu.

Techniniai dokumentai nebūtinai turi būti 
saugomi Sąjungos teritorijoje, taip pat jie 
neturi būti nuolat prieinami materialiame 
pavidale. Tačiau turi būti įmanoma juos 
surinkti ir pateikti per pagrįstą laikotarpį.

Or. en

(Žr. Sprendimo Nr. 768/2008/EB R2(9) ir R4(9) straipsnius, Direktyvos 2006/42/EB VII 
Priedo A(2) dalį, EB gaires dėl Direktyvos 2006/95/EB taikymo ir šio autoriaus 10 straipsnio 
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8 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Gavę pagrįstą prašymą, gamintojai turėtų privalėti rengti tik nesuderintų vartojimo prekių 
technines specifikacijas, kadangi paprastai laikoma, kad šie gaminiai nekelia didelės rizikos. 
Bendra prievolė sukurtų neproporcingą administracinę naštą. Siūloma formuluotė pagal 
Mašinų direktyvą. Siūlomas 10 metų laikotarpis aiškiai viršija daugumos vartojimo prekių 
gyvavimo ciklo trukmę ir todėl turėtų būti trumpesnis.

Pakeitimas 66
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, gavę pagristą prašymą, 
leidžia su jais susipažinti rinkos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 67
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

5. Gamintojai 15 metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

Or. ro

Pakeitimas 68
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba gaminio 
dokumentuose nurodo savo pavadinimą, 
registruotąjį prekės pavadinimą arba 
registruotąjį prekės ženklą ir adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti. Kaip adresas, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju, 
nurodoma tik viena vieta.

7. Kai gamintojai teikia gaminį rinkai, jie
ant gaminio arba, kai tai neįmanoma, ant 
pakuotės, gaminio dokumentuose arba ant
gaminio ar ant jo pakuotės, arba gaminio
dokumentuose aiškiai nurodytoje interneto 
svetainėje nurodo savo pavadinimą, 
registruotąjį prekės pavadinimą arba 
registruotąjį prekės ženklą ir adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti. Kaip adresas, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju, 
nurodoma tik viena vieta.

Or. en

(Žr. autoriaus 10 straipsnio 3 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Ypač mažų gaminių (pvz., kojinių) ir gaminių, kurie gali būti parduodami kaip atskiri vienetai 
(pvz., golfo kamuoliukai), atveju siūlomi reikalavimai nulems dideles papildomas išlaidas, 
kadangi informacija turės būti teikiama atskiruose dokumentuose. Interneto svetainės, kurioje 
galima gauti daugiau informacijos, įtraukimas būtų ekonomišku požiūriu veiksmingas ir 
nekenksmingai aplinkos požiūriu.

Pakeitimas 69
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai 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.

Gamintojai 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. Saugos 



PE516.836v01-00 34/54 AM\1001129LT.doc

LT

informacija leidžia įvertinti riziką, 
būdingą gaminiui įprastu ar pagrįstai 
numanomu jo naudojimo laikotarpiu, kai 
tokia rizika nėra akivaizdžiai matoma, jei 
nepateikiami atitinkami įspėjimai.

Or. en

Pakeitimas 70
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai 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.

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas.

Or. ro

Pakeitimas 71
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai 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.

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams lengvai 
suprantama kalba arba vaizdinėmis 
priemonėmis, kurias nustato valstybė narė, 
kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, kai 
gaminį pagal gamintojo numatytą paskirtį 
galima saugiai naudoti be tokių instrukcijų 
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ir saugos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Vertimą į visas ES kalbas tam tikrais atvejais galima veiksmingai pakeisti instrukcijomis 
piešinių ir piktogramu forma. Tokie naujoviški sprendimai yra geros ir patrauklios techninės 
kalbos, naudojamos tam tikrų gaminių instrukcijose, alternatyvos.

Pakeitimas 72
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu gamintojai 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, gamintojai 
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.

9. Jeigu gamintojai 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, 
kai tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu 
gaminys yra nesaugus, gamintojai 
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

(Žr. šio autoriaus 10 straipsnio 7 dalies pakeitimą ir 11 straipsnio 5 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Žodis „jei“ sukuria teisinį neapibrėžtumą, jį būtų galima suprasti kaip papildomą sąlyga 
imantis taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 73
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rinkos priežiūros institucijos prašymu 
teikti jai visą informaciją ir dokumentus, 
kurių reikia gaminio atitikčiai įrodyti;

a) pagrįstu rinkos priežiūros institucijos 
prašymu teikti jai visą informaciją ir 
dokumentus, kurių reikia gaminio atitikčiai 
įrodyti;

Or. en

Pakeitimas 74
Jürgen Creutzmann

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 ir kad gamintojas būtų įvykdęs 
8 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 8 straipsnio 4 dalies c punkto pakeitimą ir 8 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Jei ne ES gamintojo vardas ir adresas turi būti nurodytas ant importuoto gaminio, ši 
informacija bus žinoma importuotojo konkurentams ir verslo klientams, dėl to jie ateityje 
galėtų apeiti importuotoją ir pirkti tiesiogiai iš ne ES gamintojo. Tai trukdytų MVĮ importuoti 
ir reikšmingai iškraipytų konkurenciją. Todėl siūloma įtraukti šią informaciją į techninius 
dokumentus.

Pakeitimas 75
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis



AM\1001129LT.doc 37/54 PE516.836v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba gaminio 
dokumentuose nurodo savo pavadinimą, 
registruotąjį prekės pavadinimą arba 
registruotąjį prekės ženklą ir adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti. Jie užtikrina, kad 
dėl bet kokios papildomos etiketės netaptų 
mažiau aiški gamintojo etiketėje pateikta 
informacija.

3. Importuotojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės, gaminio 
dokumentuose arba ant gaminio ar ant jo 
pakuotės, arba gaminio dokumentuose 
aiškiai nurodytoje interneto svetainėje 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės 
ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima 
susisiekti. Jie užtikrina, kad visos 
papildomos etiketės neužgožtų bet kokios 
informacijos gamintojo pateiktoje etiketėje.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 8 straipsnio 7 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Ypač mažų gaminių (pvz., kojinių) ir gaminių, kurie gali būti parduodami kaip atskiri vienetai 
(pvz., golfo kamuoliukai), atveju siūlomi reikalavimai nulems dideles papildomas išlaidas, 
kadangi informacija turės būti teikiama atskiruose dokumentuose. Interneto svetainės, kurioje 
galima gauti daugiau informacijos, įtraukimas būtų ekonomišku požiūriu veiksmingas ir 
nekenksmingai aplinkos požiūriu.

Pakeitimas 76
Silvia-Adriana Ţicău

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 
suprantama kalba, kurią nustato valstybė 
narė, kurioje jis tiekiamas.

Or. ro
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Pakeitimas 77
Jürgen Creutzmann

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 
suprantama kalba arba vaizdinėmis 
priemonėmis, 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. en

Pagrindimas

Vertimą į visas ES kalbas tam tikrais atvejais galima veiksmingai pakeisti instrukcijomis 
piešinių ir piktogramu forma. Tokie naujoviški sprendimai yra geros ir patrauklios techninio 
žodyno, naudojamo tam tikrų gaminių instrukcijose, alternatyvos.

Pakeitimas 78
Jürgen Creutzmann

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 

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, 
atitinkamais atvejais, susigrąžintas. Be to, 
jeigu gaminys yra nesaugus, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos 
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priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
sveikatai ir saugai keliamą riziką ir 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 8 straipsnio 9 dalies pakeitimą ir 11 straipsnio 5 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Žodis „jei“ sukuria teisinį neapibrėžtumą, jį būtų galima suprasti kaip papildomą 
sąlygiškumą imantis taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 79
Jürgen Creutzmann

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 užtikrina, kad per 
penkerių metų po gaminio pateikimo 
rinkai laikotarpį gavę pagrįstą parašymą, 
jie gali rinkos priežiūros institucijoms leisti 
susipažinti su atitinkamomis techninių 
dokumentų dalimis elektroniniu ar fiziniu 
pavidalu.

Or. en

(Žr. Sprendimo Nr. 768/2008/EB R4(8) straipsnį ir šio autoriaus 8 straipsnio 5 dalies 
pakeitimą.)

Pagrindimas

Sprendimu Nr. 768/2008/EB nustatyta, kad „importuotojai …(bus patikslintas gaminio 
gyvavimo ciklui ir pavojaus lygiui proporcingas laikotarpis)… užtikrina, kad šioms valdžios 
institucijoms pageidaujant joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.“ Siūlomas 10 
metų laikotarpis aiškiai viršija daugumos vartojimo prekių gyvavimo ciklo trukmę ir todėl 
turėtų būti trumpesnis. Prašymuose turėtų būti nurodyta nustatyta rizika, susijusi su 
atitinkamu gaminiu.
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Pakeitimas 80
Silvia-Adriana Ţicău

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 15 metų po gaminio 
pateikimo rinkai saugo techninius 
dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais 
susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.

Or. ro

Pakeitimas 81
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gaminys reikiamai 
paženklintas, kaip nustatyta 8 straipsnio 
6, ir 7 dalyse bei 10 straipsnio 3 dalyje, ir 
kad prie jo pridėta 8 straipsnio 8 dalyje ir
10 straipsnio 4 dalyje nurodyta 
informacija, kai jie taikomi.

Or. en

Pagrindimas

Pataisyta formuluote nepaliekama galimybė šią dalį aiškinti taip, kad platintojas privalo 
įvertint, ar gamintojo ir (arba) importuotojo pateikta informacija yra tiksli (pvz., atlikti 
gaminio testus). Platintojai atsakingi tik už tai, kad būtų turima visa svarbi reikiama 
informacija, kaip nustatyta šiuo reglamentu.

Pakeitimas 82
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
platintojai įsitikina, ar prie gaminio pridėta 
visa reikiama gamintojų ir importuotojų 
informacija, kaip nustatyta 8 straipsnio 6, 
7 ir 8 dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 
kai jie taikomi.

Or. en

Pagrindimas

Pakeista formuluote patikslinama, kad platintojai neprivalo vertinti gamintojo ir (arba) 
importuotojo pateiktos informacijos. Platintojai (ypač MVĮ) neturi įrangos tokiems 
techniniams vertinimams atlikti. Platintojai turėtų tik patikrinti, ar yra reikiama informacija. 
Tai leistų visiems platintojams, ypač MVĮ, veiksmingiau taikyti reglamentą teisiniu požiūriu 
užtikrintai.

Pakeitimas 83
Jürgen Creutzmann

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 

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, atitinkamais atvejais, 
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 
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veiksmus, kurių ėmėsi. veiksmus, kurių ėmėsi.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 8 straipsnio 9 dalies pakeitimą ir 10 straipsnio 7 dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Žodis „jei“ sukuria teisinį neapibrėžtumą, jį būtų galima suprasti kaip papildomą sąlyga 
imantis taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 84
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Platintojai tiekia rinkai tik tuos 
gaminius, prie kurių pridedamos augos 
instrukcija ir informacija visomis tos 
šalies, kurioje jie tiekiami rinkai, 
oficialiosiomis kalbomis pagal 
atitinkamos valstybės narės nustatytas 
sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 85
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tik ribotas skaičius gaminių yra 
nesaugūs, o jų identifikaciniai duomenys 
gerai žinomi;

Išbraukta.

Or. ro
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Pakeitimas 86
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika
visapusiškai kontroliuojama ir nebegali 
kelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai;

b) gamintojas, importuotojas arba 
platintojas gali įrodyti, kad rizika
veiksmingai kontroliuojama siekiant 
užkirsti kelią bet kokiam žmonių sveikatai 
ir saugai keliamam pavojui;

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma pasiekti absoliučios rizikos kontrolės. Todėl reikėtų pritaikyti 
formuluotę siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 87
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio keliamos rizikos priežastis yra 
tokia, kad ją pranešus institucijoms ar 
visuomenei tai nebūtų naudinga 
informacija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma, rizikos šaltinis gali būti nežinomas. Antra, jei rizikos šaltinis žinomas, 
ekonominės veiklos vykdytojams gali būti sunku nuspręsti, ar tai visuomenės interesas. Tokia 
privaloma sąlygą sukurtų teisinį neapibrėžtumą.

Pakeitimas 88
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi gaminiai, gaminių 
kategorijos ar grupės, kuriems dėl mažo jų 
keliamos rizikos lygio nereikia teikti 8 
straipsnio 7 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje
nurodytos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 8 straipsnio 7 dalies ir 10 straipsnio 3 dalies formuluote, pagal kurią reikiama 
informacija taip pat gali būti nurodoma ant pakuotės arba lydinčiuose dokumentuose, jei jos 
neįmanoma pateikti ant paties gaminio.

Pakeitimas 89
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 20 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais nustatomą, kuriuos iš šio 
reglamento 8 straipsnio, 10 straipsnio, 11 
straipsnio ir 14 straipsnio reikalavimų 
būtų galima netaikyti naudotiems 
gaminiams, dėl mažo rizikos lygio arba 
pernelyg didelio smulkesnių operatorių 
ekonominės veiklos apsunkinimo.

Or. en

Pagrindimas

Mažoms naudotų prekių krautuvėms neturėtų būti taikomi kai kurie platintojams keliami 



AM\1001129LT.doc 45/54 PE516.836v01-00

LT

reikalavimas, kadangi tai būtų per didelis jų veiklos pasunkinimas, o kai kurių reikalavimų 
jiems nebūtų įmanoma laikytis. Komisija turėtų įvertinti kriterijus (apyvartą, dydį, sritį, 
gaminių tipą), pagal kuriuos reikėtų taikyti minėtas išimtis ir pasiūlyti išimtis deleguotuoju 
teisės aktu.

Pakeitimas 90
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 10 metų po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 10 metų po to, kai jie 
pateikė gaminį.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 5 metai po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 5 metai po to, kai jie 
pateikė gaminį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į paltų gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, asortimentą ir pakankamai 
mažą jų rizikos lygį, prievolė laikyti informaciją apie tiekimo grandinę visoms vartojimo 
prekėms 10 metų būtų neproporcinga administracinė našta. Mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms beveik negalėtų laikytis tokių reikalavimų, tai gerokai sumažintų jų pajėgumus 
konkuruoti su stambesnėmis įmonėmis.

Pakeitimas 91
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 10 metų po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 10 metų po to, kai jie 
pateikė gaminį.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 15 metų po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 15 metų po to, kai jie 
pateikė gaminį.

Or. ro
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Pakeitimas 92
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti dar 10 metų po to, kai jiems buvo 
pateiktas gaminys, ir 10 metų po to, kai jie 
pateikė gaminį.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti per pagrįstai numatytą gaminio 
gyvavimo ciklo laikotarpį po to, kai jie 
pateikė gaminį.

Or. en

Pakeitimas 93
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
nurodo pirmoje dalyje minimą 
informaciją, rinkos priežiūros institucijos 
ją laiko neskelbtina.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis platintojų ir didmenininkų laiko komercine paslaptimi iš kur jie gauna produkciją ir 
kur ją teikia. Todėl būtina apsaugoti jų tiekėjų tapatybę. Ekonominių veiklos vykdytojų 
pateikta informacija turėtų naudotis tik rinkos priežiūros institucijos ir neturėtų būti 
leidžiama viešai skelbti neskelbtiną komercinę informaciją arba kad ji patektų į konkurentų 
rankas.

Pakeitimas 94
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Gaminių atsekamumas
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.
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.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi:
a) didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, 
kaip nurodyta 1 dalyje, galintys kelti 
gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės;
b) duomenys, kuriuos ekonominės veiklos 
vykdytojai renka ir saugo naudodamiesi 2 
dalyje nurodyta atsekamumo sistema.
4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti duomenų laikmenos tipą ir jo 
tvirtinimo būdus, kaip nurodyta 2 dalyje. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
5. Komisija, pagal 3 ir 4 dalis priimdama 
priemones, atsižvelgia į:
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a) priemonių ekonominį veiksmingumą, 
įskaitant jų poveikį įmonėms, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
b) suderinamumą su tarptautiniu lygiu 
naudojamomis atsekamumo sistemomis.

Or. en

Pagrindimas

Nėra įrodymų, kad šios nuostatos turės papildomą vertę ar naudą vartotojams, rinkos 
priežiūros institucijoms ar ekonominės veiklos vykdytojams. Dėl šių nuostatų verslo įmonės 
turės papildomų sąnaudų, kurių iki šiol nebuvo apskaičiuotos, ir greičiausiai bus perduotos 
vartotojams. Be to, nėra įrodymų, kad yra tokių nesuderintų gaminių, kurių keliama rizika 
tokia didelė, kad būtų pateisintas šis metodas. Taigi tai neproporcinga.

Pakeitimas 95
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminių atsekamumas Gaminių, kurie gali kelti didelę riziką,  
atsekamumas

Or. en

Pagrindimas

Šią atsekamumo sistemą ketinama taikyti tik tam tikriems gaminiams ar tam tikrų kategorijų 
gaminiams, kurie gali kelti didelę riziką.

Pakeitimas 96
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali reikalauti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar 

1. Pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais tam tikrais 
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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.

atvejais 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.

Or. en

Pagrindimas

Prieš pateikdama naujus atsekamumo reikalavimus, Komisija turėtų pasikonsultuoti su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., verslo ir vartotojų organizacijomis, kad 
galėtų pasinaudoti jų žiniomis ir kad būtų atsižvelgti į praktinius šių reikalavimų aspektus.

Pakeitimas 97
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

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 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 gamintojui skirtą atsekamumo 
sistemą arba prisijungtų prie tokios 
sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vartotojų privatumą turėtų būti užtikrinta, kad gaminio atsekamumas – tik 
gamintojui ir tik tuo tikslu, kad prireikus tam tikrais atvejais gaminiai būtų atšaukiami.
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Pakeitimas 98
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

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 jų 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 gaminius ir jų tiekimo 
grandinėje veikiančius ekonominės veiklos 
vykdytojus, taip pat prie gaminių, jų 
pakuočių ar lydimųjų dokumentų 
tvirtinamos atitinkamos priemonės, 
kuriomis siekiama suteikti prieigos prie tų 
duomenų galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Radijo dažninio atpažinimo (angl. RFID) technologijos ar duomenų laikmenos ant gaminio –
tai ne vienintelis būdas užtikrinti, kad būtų suteikta prieiga prie duomenų apie gaminio saugą. 
Yra kitų galimybių labiau prieinamomis kainomis, pvz., suteikti pavieniams gaminiams kodą, 
kuris gali būti susietas su informacija, pvz., ekonominės veiklos vykdytojo interneto 
svetainėje.  Direktyvoje neturėtų būti nurodytas technologinis sprendimas, operatoriams 
turėtų būti leista pasirinkti, kiek tai atitinka saugos reikalavimus.

Pakeitimas 99
Amelia Andersdotter
on behalf of the Verts/ALE Group

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys, kuriuos ekonominės veiklos 
vykdytojai renka ir saugo naudodamiesi 2 
dalyje nurodyta atsekamumo sistema.

b) duomenys, kuriuos ekonominės veiklos 
vykdytojai renka ir saugo naudodamiesi 2 
dalyje nurodyta atsekamumo sistema, ir 
kurie reikalingi gaminio saugai užtikrinti.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojų privatumą reikėtų užtikrinti, kad surinkti ir saugomi duomenys 
būtų būtinai reikalingi tik gaminio saugai užtikrinti.

Pakeitimas 100
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias 
Europos standartizacijos organizacijas 
prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų 
Europos standartą, kuriuo siekiama 
užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis 
atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. 
Komisija nustato parengti prašomo 
Europos standarto turinio reikalavimus ir 
priėmimo terminą.

Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias 
Europos standartizacijos organizacijas 
prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų 
Europos standartą, kuriuo siekiama 
užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis 
atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. 
Atsižvelgdama į atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų nuomones, 
tinkamais atvejais Komisija nustato 
parengti prašomo Europos standarto turinio 
reikalavimus ir priėmimo terminą.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 24 konstatuojamosios dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Komisija atitinkamais atvejais turėtų atsižvelgti į suinteresuotųjų subjektų nuomones, 
spręsdama dėl Europos saugos standartų turinio, siekiant užtikrinti, kad tokie standartai būtų 
tinkami, proporcingi ir veiksmingi.

Pakeitimas 101
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą 
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prašymą priima įgyvendinimo sprendimu.
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

prašymą priima deleguotuoju teisės aktu 
pagal 20 straipsnį.

Or. en

(Žr. šio autoriaus 27 konstatuojamosios dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Nauji Europos saugos standartai, pagal 4 straipsnį skirti vartojimo prekėms, turėtų būti 
laikomi papildančiais pagrindinį teisės aktą, kadangi jais pagal SESV 290 straipsnį 
pridedami neesminiai elementai. Atsižvelgiant į bendrą 4 straipsnio pobūdį, Europos 
Parlamentas ir Taryba turėtų turėti galimybę atšaukti Komisijos įgaliojimus rengti naujus 
standartus arba pateikti prieštaravimus.  Todėl būtų tikslinga suteikti įgaliojimus 
deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 102
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Sankcijos
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.
2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į įmonių dydį, ypač į mažųjų 
ir vidutinių įmonių padėtį. Jei 
ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
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gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Or. en

(Žr. Reglamento Nr. 2013/0048 (COD) 31 straipsnį.)

Pagrindimas

 Už gaminių saugos taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos turėtų būti vienodos visiems 
gaminiams (suderintiems ir nesuderintiems, vartojimo prekėms ir profesionaliajam 
naudojimui skirtiems gaminiams) ir turėtų taip pat būti taikomos, neatitikties, pvz., aplinkos 
standartų, atvejais. Todėl sankcijų skyrimo taisyklės turėtų būti numatytos tik rinkos 
priežiūros reglamente.

Pakeitimas 103
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas 
atsižvelgiama į įmonių dydį, ypač į mažųjų 
ir vidutinių įmonių padėtį. Jei 
ekonominės veiklos vykdytojas yra 
anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam 
gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už 
didelius pažeidimus gali būti nustatytos 
baudžiamosios sankcijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijų proporcingumas jau nustatytas sakiniu: „Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.“.

Pakeitimas 104
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
nurodytus 13 straipsnio 3 dalyje ir 15 
straipsnio 3 dalyje, Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [įrašyti datą –
šio reglamento įsigaliojimo data].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
nurodytus 13 straipsnio 3 dalyje ir 15 
straipsnio 3 dalyje, Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo [įrašyti 
datą – šio reglamento įsigaliojimo data]. 
Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

Or. ro


