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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti šio reglamento ir 
konkrečius sektorius reglamentuojančių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatų 
dėl konkrečių ekonominės veiklos 
vykdytojų prievolių nuoseklumą, nuostatos 
dėl gamintojų, įgaliotų atstovų, 
importuotojų ir platintojų turėtų būti 
pagrįstos 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos pavyzdinėmis 
nuostatomis;

(9) siekiant užtikrinti šio reglamento ir 
konkrečius sektorius reglamentuojančių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatų 
dėl konkrečių ekonominės veiklos 
vykdytojų prievolių nuoseklumą, nuostatos 
dėl gamintojų, įgaliotų atstovų, 
importuotojų ir platintojų turėtų būti 
pagrįstos 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos pavyzdinėmis 
nuostatomis. Vis dėlto suderinti teisės 
aktai įmonėms neturėtų užkrauti 
nereikalingos administracinės naštos.

Or. en

Pakeitimas 2

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., 
elektroninę prekybą internetu;

Or. en
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Pakeitimas 3

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

Or. en

Pagrindimas

Gaminių sudėtis (sudedamoji ar sudėtinė medžiaga, žaliava) yra pagrindinis elementas 
vertinant gaminio saugą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) šiame reglamente reikėtų atsižvelgti 
į vadinamuosius vaikams patrauklius 
gaminius, kurie suprojektuoti taip, kad 
kokiu nors būdu labai primena kitus 
objektus, visuotinai pripažįstamus 
patraukliais vaikams ar skirtus jiems 
naudoti. Vertinant gaminio saugą ypač 
būtina atsižvelgti į vaikams patrauklių 
gaminių sąvoką;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas, kad į rinką patektų saugūs 
gaminiai, ekonominės veiklos vykdytojai, 
ypač MVĮ, gali atitikti reikalavimus pagal 
šį reglamentą, įsteigę konsorciumus dviem 
tikslais: kokybiškam ir efektyviam 
produktų saugumo reikalavimų 
laikymuisi užtikrinti ir sąnaudoms ir 
administracinei ir biurokratinei naštai, 
tenkančiai pavienėms įmonėms, 
sumažinti;

Or. it

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Komisija, siekdama ateityje 
sklandžiai įvesti kilmės nuorodą ir 
pagerinti atsekamumą, turėtų įvertinti, 
kaip palengvinti specialių atsekamumo ir 
gaminių identifikavimo technologijų 
taikymą. Vertinamos technologijos, be 
kita ko, turėtų užtikrinti vartojimo 
gaminių saugą, pagerinti atsekamumo 
mechanizmus ir neužkrauti papildomos 
administracinės naštos ekonominės 
veiklos vykdytojams siekiant, kad 
atitinkamos sąnaudos nebūtų perkeltos 
vartotojams.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) dabartinės atsekamumo sistemos ir 
identifikavimo procedūros turėtų būti 
veiksmingai taikomos ir tobulinamos. 
Atsižvelgiant į tai, reikia atlikti taikomų 
technologijų naudojimo vertinimą ir 
analizę siekiant užtikrinti geresnį darbą ir 
mažesnę naštą ekonominės veiklos 
vykdytojams. Vienas iš šio reglamento 
tikslų – nuolat gerinti atsekamumo 
sistemas, taikomas ekonominės veiklos 
vykdytojams ir gaminiams.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) nuoroda į kilmę papildo esminius 
atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo 
pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies 
kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę 
gamybos vietą visais atvejais, kai su 
gamintoju negalima susisiekti arba jo 
nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta 
skiriasi. Vykdant šiuolaikinius žaliavų 
pirkimo ir perdirbimo komercinius 
procesus, reikalaujama taip pat nurodyti 
medžiagų, įeinančių į gaminio sudėtį, 
kilmę siekiant vartotojui užtikrinti, kad jis 
perka saugų gaminį. 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 
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gaminių saugos srityje nuostatas, kad būtų 
galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų;

Or. it

Pagrindimas

Kaip jau minėta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, vienas iš pagrindinių produkto saugumo 
vertinimo elementų yra jo sudėtis arba medžiagos, kurios jį visiškai arba iš dalies sudaro. 
Aiškaus ir teisingo gaminius sudarančių medžiagų kilmės nurodymo reikalavimo taikymas 
padėtų apsaugoti, be kita ko, Sąjungos Valstybių narių MVĮ amatų ir pramonės meistriškumą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Europos Sąjunga jau yra sudariusi 
arba ketina sudaryti dvišales sutartis su 
šalimis, kuriose galioja kilmės vietos 
nuoroda, todėl pareiga nurodyti gaminio 
kilmę sąlygoja teisingą ir subalansuotų 
rinkos veikimą ir konkurenciją tarp šalių, 
išvengiant skirtingų sąlygų taikymo, 
kliudančio prekybai;

Or. it

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) nurodžius gaminio kilmę, 
vartotojams būtų lengviau įvertinti 
informaciją apie konkrečią gaminio 
grandinę, taip padidėtų bendras jų 
informuotumas. Ypač tuo atveju, kai 
laikantis ekonominės veiklos vykdytojams 
nustatytų įpareigojimų nurodomas 
atsakingo gamintojo pavadinimas, esama 
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rizikos, kad vartotojai gali būti suklaidinti, 
nes atsakingo gamintojo nuoroda 
nebūtinai nurodo gamybos vietą. Taigi 
kilmės nuoroda vartotojams bus vienintelė 
priemonė, padedanti išsiaiškinti gamybos 
šalį.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Be to, kilmės nuoroda turėtų 
prisidėti prie to, kad vartotojams būtų 
lengviau įsigyti saugius gaminius, kurie 
darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos 
požiūriu atitinka aukštos kokybės 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 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 reikalavimus ir jo 
pašalinimą, 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

Visada, kai vartotojas turi tvarkyti gaminį, kuris netinka eksploatuoti, šis darbas turėtų būti 
saugus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) pažeidžiami vartotojai – asmenys, 
kurie turi sunkumų įvertinti ir suvokti 
atitinkamą vartotojui skirtą informaciją 
ar kurie dėl savo protinės, fizinės ar 
psichologinės negalios ar dėl savo 
amžiaus patiria didesnę saugumo riziką, 
ir todėl jiems reikalinga speciali apsauga.

Or. en

(Žr. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento INI rezoliucijos dėl pažeidžiamų vartotojų 
teisių stiprinimo strategijos (2011/2272(INI)) formuluotę)

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gaminio savybes, prie kurių priskiriama 
jo sandara, pakuotė, surinkimo ir, kai 
taikoma, įrengimo ir techninės priežiūros
instrukcijos;

a) gaminio savybes, kurioms yra 
priskiriama ir jo sandara, pakuotė, 
surinkimo ir, kai reikalinga, įrengimo,
priežiūros jį naudojant ir pašalinimo 
tvarka;

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
produktu.

e) gaminio išvaizdą ir savybes, pakuotę ir 
pateikimą. Tai apima ir potencialiai 
klaidinančią išvaizdą, ypač kai gaminys 
dėl savo konstrukcijos ir savybių yra 
kokiu nors būdu panašus į kitą objektą, 
visuotinai pripažįstamą kaip patrauklų 
vaikams ar skirtą jiems naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina vaikams patrauklius gaminius įtraukti į visapusišką Sąjungos teisinę sistemą. 
Siekiama, kad visada šios specifikacijos ir savybės būtų nurodytos gaminių saugos vertinime.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gamintojai ir importuotojai užtikrina, 
kad gaminiai būtų pažymėti gaminio 
kilmės šalies nuoroda arba, kai dėl gaminio 
dydžio ar pobūdžio tokios nuorodos 
pateikti neįmanoma, ši nuoroda turi būti 
pateikta ant pakuotės ar gaminio 
dokumentuose. Taip pat ir gamintojai ir 
importuotojai ant gaminių gali irgi 
nurodyti sudedamųjų medžiagų kilmę. 
Gatavo gaminio kilmė turi būti taip 
nurodyta vartotojui matomoje vietoje.

Or. it

Pagrindimas

Kaip jau minėta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, vienas iš pagrindinių gaminio saugumo 
vertinimo elementų yra jo sudėtis arba medžiagos, kurios jį visiškai arba iš dalies sudaro. 
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Aiškaus ir teisingo gaminius sudarančių medžiagų kilmės nurodymo reikalavimo taikymas 
padėtų apsaugoti, be kita ko, Sąjungos Valstybių narių MVĮ amatų ir pramonės meistriškumą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikdami gaminius rinkai gamintojai 
užtikrina, kad tie gaminiai buvo 
suprojektuoti ir pagaminti laikantis 4 
straipsnyje nustatyto bendrojo saugos 
reikalavimo.

1. Pateikdami gaminius rinkai, taip pat 
vykdydami nuotolinę prekybą, gamintojai 
užtikrina, kad tie gaminiai buvo 
suprojektuoti ir pagaminti laikantis 4 
straipsnyje nustatyto bendrojo saugos 
reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Įspėjimai, kurie lemia sprendimą 
įsigyti gaminį, kaip antai nurodantys 
minimalų ir maksimalų naudotojų amžių 
ar svorį, ir kiti svarbūs įspėjimai turi būti 
nurodomi ant vartotojui skirtos pakuotės 
ar kitaip aiškiai matomi vartotojui prieš 
įsigyjant gaminį, įskaitant tuos atvejus, 
kai perkama internetu.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojui turi būti pateikiama išsamesnė informacija, ypač prekybos internetu atveju, kai 
vartotojams sunku patikrinti konkrečią informaciją apie gaminį ir jo pakuotę.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įspėjimai, kurie lemia sprendimą 
įsigyti gaminį, kaip antai nurodantys 
minimalų ir maksimalų naudotojų amžių 
ar svorį, ir kiti svarbūs įspėjimai turi būti 
nurodomi ant vartotojui skirtos pakuotės 
ar kitaip aiškiai matomi vartotojui prieš 
įsigyjant gaminį, įskaitant tuos atvejus, 
kai perkama internetu.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojui turi būti pateikiama išsamesnė informacija, ypač prekybos internetu atveju, kai 
vartotojams yra sunku patikrinti konkrečią informaciją apie gaminį ir jo pakuotę.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai tenkinamos šios 
sąlygos:

1. Prievolė informuoti rinkos priežiūros 
institucijas pagal 8 straipsnio 9 dalį, 10 
straipsnio 2 ir 7 dalis bei 11 straipsnio 3 ir 
5 dalis netaikoma, kai tenkinamos visos 
šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po šio 
reglamento taikymo pradžios datos 
Komisija įvertina jo taikymą ir vertinimo 
ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti 

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po šio 
reglamento taikymo pradžios datos ir kas 
penkeri metai nuo pirmos ataskaitos 
pateikimo Komisija įvertina jo taikymą ir 
vertinimo ataskaitą perduoda Europos 
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šio reglamento tikslai, visų pirma, ar 
pagerėjo vartotojų apsauga nuo nesaugių 
gaminių, atsižvelgiant į jo poveikį verslui, 
ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje 
įvertinama, ar pasiekti šio reglamento 
tikslai, visų pirma, ar pagerėjo vartotojų 
apsauga nuo nesaugių gaminių pagal šio 
reglamento 4 straipsnį, atsižvelgiant į jo 
poveikį verslui, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Be to, šioje 
ataskaitoje įvertinamas Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 poveikis ir indėlis šio 
reglamento taikymo sričiai.

Or. en


