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Pakeitimas 136
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) teisė į sveikatą ir saugą yra 
pagrindinė teisė ir visi darbuotojai turi 
teisines garantijas turėti tokias darbo 
sąlygas, kurios saugotų jų sveikatą, saugą 
ir orumą. Atsižvelgiant į tai, kad įmonėms 
ir socialinės apsaugos sistemoms su darbu 
susiję nelaimingi atsitikimai ir ligos 
kainuoja apie 5,9 proc. BVP ir kad 
tinkama darbuotojų prevencija skatina 
gerovę, darbo kokybę ir produktyvumą, 
rizikos prevencija, visų pirma naudojant 
kokybiškas asmenines apsaugos 
priemones, yra būtina norint sumažinti su 
darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir 
ligų skaičių,

Or. en

Pakeitimas 137
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tačiau ją taikant įgyta patirtis parodė, 
kad yra trūkumų ir nenuoseklumo, kalbant 
apie gaminius, kuriems taikoma direktyva, 
ir atitikties įvertinimo procedūras. Siekiant 
atsižvelgti į šią patirtį ir išaiškinti sistemą, 
pagal kurią galima būtų prekiauti 
gaminiais, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti peržiūrėtos ir 
sugriežtintos tam tikros Direktyvos 

(3) tačiau ją taikant įgyta patirtis parodė, 
kad yra trūkumų ir nenuoseklumo, kalbant 
apie gaminius, kuriems taikoma direktyva, 
ir atitikties įvertinimo procedūras. Siekiant 
atsižvelgti į šią patirtį ir išaiškinti sistemą, 
pagal kurią galima būtų prekiauti 
gaminiais, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti peržiūrėtos ir 
sugriežtintos tam tikros Direktyvos 
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89/686/EEB nuostatos; 89/686/EEB nuostatos, laikantis 
svarbiausio sveikatos apsaugos ir saugos 
principo;

Or. en

Pakeitimas 138
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį 
pardavimą;

Or. fr

Pakeitimas 139
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kadangi taikymo sritis, esminiai 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai 
bei atitikties įvertinimo procedūros visose 
valstybėse narėse turi būti vienodi, 
nesuteikiama beveik jokio lankstumo 
perkeliant naujojo požiūrio principais 
pagrįstas direktyvas į nacionalinę teisę. 
Todėl Direktyva 89/686/EEB turėtų būti 
pakeista reglamentu, nes tai yra tinkamas 
būdas nustatyti aiškias ir išsamias 
taisykles, ir jų skirtingai perkelti į 
nacionalinę teisę valstybės narės negalės;

(4) kadangi taikymo sritis, sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimai bei 
atitikties įvertinimo procedūros visose 
valstybėse narėse turi būti vienodi, 
nesuteikiama beveik jokio lankstumo 
perkeliant naujojo požiūrio principais 
pagrįstas direktyvas į nacionalinę teisę. 
Todėl, siekiant, visų pirma, apsaugoti 
visuomenės sveikatą, gerinti darbuotojų 
sveikatą ir užtikrinti naudotojų apsaugą,
Direktyva 89/686/EEB turėtų būti pakeista 
reglamentu, nes tai yra tinkamas būdas 
nustatyti aiškias ir išsamias taisykles, ir jų 
skirtingai perkelti į nacionalinę teisę 
valstybės narės negalės;
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Or. en

Pakeitimas 140
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kadangi taikymo sritis, esminiai 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai 
bei atitikties įvertinimo procedūros visose 
valstybėse narėse turi būti vienodi, 
nesuteikiama beveik jokio lankstumo 
perkeliant naujojo požiūrio principais 
pagrįstas direktyvas į nacionalinę teisę. 
Todėl Direktyva 89/686/EEB turėtų būti 
pakeista reglamentu, nes tai yra tinkamas 
būdas nustatyti aiškias ir išsamias 
taisykles, ir jų skirtingai perkelti į 
nacionalinę teisę valstybės narės negalės;

(4) kadangi taikymo sritis, esminiai 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai 
bei atitikties įvertinimo procedūros visose 
valstybėse narėse turi būti vienodi, 
nesuteikiama beveik jokio lankstumo 
perkeliant naujojo požiūrio principais 
pagrįstas direktyvas į nacionalinę teisę. 
Todėl Direktyva 89/686/EEB turėtų būti 
pakeista reglamentu, nes tai yra tinkamas 
būdas nustatyti aiškias ir išsamias 
taisykles, ir jų skirtingai perkelti į 
nacionalinę teisę valstybės narės negalės, ir 
tai turėtų būti padaryta aiškiai ir 
tikslingai, kad būtų pagerinta darbuotojų 
sauga ir užtikrinta naudotojų apsauga;

Or. en

Pakeitimas 141
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, 
skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 
89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti.
Siekiant tų gaminių naudotojams 
užtikrinti tokio paties aukšto lygio 
apsaugą, kaip ir AAP, kurioms taikoma 
Direktyva 89/686/EEB, į šio reglamento 
taikymo sritį reikėtų įtraukti asmeniniam 

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, 
skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 
89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti, kai jie 
skirti tik asmeniniam naudojimui. Norint 
suteikti didelę apsaugą, nuo didelio 
karščio namų aplinkoje rankas saugantys 
gaminiai turėtų būti įtraukti į šio 
reglamento taikymo sritį, jeigu konkrečiai 
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naudojimui skirtas apsaugos nuo garų, 
vandens ir karščio AAP (pvz., pirštines 
indams plauti, orkaitės pirštines), taip pat 
kaip panašias profesionaliam naudojimui 
skirtas AAP, kurioms jau taikoma 
Direktyva 89/686/EEB. Amatininkų 
gaminiai, pvz., rankų darbo pirštinės, 
nelaikomi asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis, jeigu jų gamintojai aiškiai 
nenurodo, kad jie skirti apsaugai. Todėl jie 
į šį reglamentą neįtraukiami. Taip pat 
reikėtų paaiškinti Direktyvos 89/686/EEB 
I priede pateiktą gaminių, kuriems 
netaikoma ta direktyva, sąrašą ir nurodyti 
jame gaminius, kuriems taikomi kiti teisės 
aktai ir todėl netaikomas AAP 
reglamentas;

nurodyta, kad jie skirti apsaugai.
Amatininkų gaminiai, pvz., rankų darbo 
pirštinės ir orkaitės pirštinės, nelaikomi 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jeigu 
jų gamintojai aiškiai nenurodo, kad jie 
skirti apsaugai. Todėl jie neturėtų būti 
įtraukti į šio reglamento taikymo sritį. 
Vietoj to reikėtų skatinti šių gaminių 
pasitvirtinimą. Daugybė gamintojų šiuo
metu jau tai daro;

Or. en

Pakeitimas 142
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, 
skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 
89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti. 
Siekiant tų gaminių naudotojams užtikrinti 
tokio paties aukšto lygio apsaugą, kaip ir 
AAP, kurioms taikoma 
Direktyva 89/686/EEB, į šio reglamento 
taikymo sritį reikėtų įtraukti asmeniniam 
naudojimui skirtas apsaugos nuo garų, 
vandens ir karščio AAP (pvz., pirštines 
indams plauti, orkaitės pirštines), taip pat 
kaip panašias profesionaliam naudojimui 
skirtas AAP, kurioms jau taikoma 
Direktyva 89/686/EEB. Amatininkų 
gaminiai, pvz., rankų darbo pirštinės, 
nelaikomi asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis, jeigu jų gamintojai aiškiai 

(9) kai kurie rinkoje esantys gaminiai, 
skirti naudotojui apsaugoti, į Direktyvos 
89/686/EEB taikymo sritį neįtraukti. Bet 
kokios išimtys turėtų būti leidžiamos tik 
tuo atveju, jei būtų užtikrintas lygiavertis 
sveikatos apsaugos ir saugos lygis pagal šį 
reglamentą arba Direktyvą 89/3921/EB. 
Siekiant tų gaminių naudotojams užtikrinti 
tokio paties aukšto lygio apsaugą, kaip ir 
AAP, kurioms taikoma 
Direktyva 89/686/EEB, į šio reglamento 
taikymo sritį reikėtų įtraukti asmeniniam 
naudojimui skirtas apsaugos nuo garų, 
vandens ir karščio AAP (pvz., pirštines 
indams plauti, orkaitės pirštines), taip pat 
kaip panašias profesionaliam naudojimui 
skirtas AAP, kurioms jau taikoma 



AM\1052326LT.doc 7/59 PE549.449v01-00

LT

nenurodo, kad jie skirti apsaugai. Todėl jie 
į šį reglamentą neįtraukiami. Taip pat 
reikėtų paaiškinti Direktyvos 89/686/EEB I 
priede pateiktą gaminių, kuriems 
netaikoma ta direktyva, sąrašą ir nurodyti 
jame gaminius, kuriems taikomi kiti teisės 
aktai ir todėl netaikomas AAP reglamentas;

Direktyva 89/686/EEB. Amatininkų 
gaminiai, pvz., rankų darbo pirštinės, 
nelaikomi asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis, jeigu jų gamintojai aiškiai 
nenurodo, kad jie skirti apsaugai. Todėl jie 
į šį reglamentą neįtraukiami. Taip pat 
reikėtų paaiškinti Direktyvos 89/686/EEB I 
priede pateiktą gaminių, kuriems 
netaikoma ta direktyva, sąrašą ir nurodyti 
jame gaminius, kuriems taikomi kiti teisės 
aktai ir todėl netaikomas AAP reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 143
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad šį reglamentą būtų lengviau 
suprasti ir vienodai taikyti, turėtų būti 
nustatytos naujos apibrėžtys 
„individualiai pritaikyta AAP“ ir „pagal 
individualų užsakymą pagaminta AAP“, 
be to, tų rūšių AAP atitikties įvertinimo 
procedūros turėtų būti pritaikytos jų 
ypatingoms gamybos sąlygoms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 144
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad šį reglamentą būtų lengviau 
suprasti ir vienodai taikyti, turėtų būti 
nustatytos naujos apibrėžtys „individualiai 

(10) kad šį reglamentą būtų lengviau 
suprasti ir vienodai taikyti, turėtų būti 
nustatytos naujos apibrėžtys „individualiai 
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pritaikyta AAP“ ir „pagal individualų 
užsakymą pagaminta AAP“, be to, tų rūšių 
AAP atitikties įvertinimo procedūros turėtų 
būti pritaikytos jų ypatingoms gamybos 
sąlygoms;

pritaikyta AAP“ ir „pagal individualų 
užsakymą pagaminta AAP“, įskaitant 
aiškias galutiniams naudotojams skirtų 
AAP apibrėžtis, be to, tų rūšių AAP 
atitikties įvertinimo procedūros turėtų būti 
pritaikytos jų ypatingoms gamybos 
sąlygoms; apibrėžtyse „individualiai 
pritaikyta AAP“ ir „pagal individualų 
užsakymą pagaminta AAP turėtų būti 
aiškiai nurodyta, kad individualiai 
pritaikyta AAP turi turėti reikšmingos 
įtakos darbo aplinkai ir darbuotojų 
saugai;

Or. en

Pakeitimas 145
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) eksploataciniuose pristatymuose ir 
eksploataciniuose bandymuose reikėtų 
imtis tinkamų žmonių apsaugą 
užtikrinančių priemonių. Eksploataciniai 
bandymai turėtų būti skirti ne AAP 
apsaugai tikrinti, o kitiems ne apsaugos 
aspektams, kaip antai komfortui, 
ergonomikai ir dizainui, vertinti. Visoms 
susijusioms šalims, pvz., darbdaviui bei 
naudotojui ar klientui, turėtų būti iš 
anksto pranešta apie bandymo mastą ir 
tikslą;

Or. en

Pakeitimas 146
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\1052326LT.doc 9/59 PE549.449v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už 
gaminių atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų 
būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų 
vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų 
užtikrintas aukštas visuomenės interesų, 
kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos 
lygis ir naudotojų apsauga, taip pat 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už 
gaminių atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų 
būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų 
vaidmenį visoje tiekimo grandinėje, kad 
būtų užtikrintas aukštas visuomenės 
interesų, kaip antai sveikatos ir saugos, 
apsaugos lygis ir tinkamas naudotojų 
informavimas ir apsauga, taip pat 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 147
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už 
gaminių atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų 
būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų 
vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų 
užtikrintas aukštas visuomenės interesų, 
kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos 
lygis ir naudotojų apsauga, taip pat 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už 
AAP atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų 
būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų 
vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų 
užtikrintas aukštas visuomenės interesų, 
kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos 
lygis ir naudotojų ir, prireikus, kitų 
asmenų apsauga, taip pat sąžininga 
konkurencija Sąjungos rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 148
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis



PE549.449v01-00 10/59 AM\1052326LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už 
gaminių atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų 
būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų 
vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų 
užtikrintas aukštas visuomenės interesų, 
kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos 
lygis ir naudotojų apsauga, taip pat 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(11) ekonominės veiklos vykdytojams už 
AAP atitiktį tenkanti atsakomybė turėtų 
būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų 
vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų 
užtikrintas aukštas visuomenės interesų, 
kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos 
lygis ir naudotojų apsauga, taip pat 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

Or. fr

Pakeitimas 149
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami 
užtikrinti, kad AAP saugotų asmenų 
sveikatą ir saugą, taip pat, kad visi jų 
rinkai tiekiami gaminiai atitiktų šį 
reglamentą. Šiame reglamente turėtų būti 
aiškiai ir proporcingai paskirstomos 
prievolės, nustatytos atsižvelgiant į 
kiekvieno tiekimo ir platinimo procese 
dalyvaujančio ekonominės veiklos 
vykdytojo vaidmenį;

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami 
užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiamos tik šį 
reglamentą atitinkančios AAP. Šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai ir 
proporcingai paskirstomos prievolės, 
nustatytos atsižvelgiant į kiekvieno tiekimo 
ir platinimo procese dalyvaujančio 
ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 150
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami 
užtikrinti, kad AAP saugotų asmenų 
sveikatą ir saugą, taip pat, kad visi jų rinkai 
tiekiami gaminiai atitiktų šį reglamentą. 
Šiame reglamente turėtų būti aiškiai ir 
proporcingai paskirstomos prievolės, 
nustatytos atsižvelgiant į kiekvieno tiekimo 
ir platinimo procese dalyvaujančio 
ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(12) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami 
užtikrinti, kad AAP saugotų asmenų 
sveikatą ir saugą, taip pat, kad visos jų 
rinkai tiekiamos AAP atitiktų šį 
reglamentą. Šiame reglamente turėtų būti 
aiškiai ir proporcingai paskirstomos 
prievolės, nustatytos atsižvelgiant į 
kiekvieno tiekimo ir platinimo procese 
dalyvaujančio ekonominės veiklos 
vykdytojo vaidmenį;

Or. fr

Pakeitimas 151
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas ekonominės veiklos vykdytojų, 
rinkos priežiūros institucijų ir vartotojų 
tarpusavio ryšiams, valstybės narės turėtų 
skatinti ekonominės veiklos vykdytojus 
nurodyti ne tik pašto adresą, bet ir 
interneto svetainės adresą;

Or. fr

Pakeitimas 152
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) būtina užtikrinti, kad į Sąjungos rinką 
patenkančios AAP atitiktų šio reglamento 
reikalavimus, pirmiausia, kad gamintojai 
būtų atlikę reikiamas tų gaminių įvertinimo 
procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad 
importuotai pasirūpintų, kad jų rinkai 
pateikiamos AAP atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir kad jie rinkai nepateiktų 
tokių reikalavimų neatitinkančių arba 
pavojų keliančių AAP. Taip pat reikėtų 
nustatyti importuotojų prievolę įsitikinti, ar 
buvo atliktos atitikties įvertinimo 
procedūros, ar gaminys pažymėtas CE 
ženklu ir ar gamintojas parengė techninius 
dokumentus, kad rinkos priežiūros
institucijos galėtų juos patikrinti;

(14) būtina užtikrinti, kad į Sąjungos rinką 
patenkančios AAP atitiktų šio reglamento 
reikalavimus, pirmiausia, kad gamintojai 
būtų atlikę reikiamas tų gaminių įvertinimo 
procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad 
importuotai pasirūpintų, kad jų rinkai 
pateikiamos AAP atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir kad jie rinkai nepateiktų 
tokių reikalavimų neatitinkančių arba 
pavojų keliančių AAP. Taip pat reikėtų 
nustatyti importuotojų prievolę įsitikinti, ar 
buvo atliktos atitikties įvertinimo 
procedūros, ar gaminys pažymėtas CE 
ženklu ir ar gamintojas parengė techninius 
dokumentus, kad kompetentingos
priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

Or. fr

Pakeitimas 153
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) importuotojai, pateikdami AAP rinkai, 
turėtų ant gaminio nurodyti savo 
pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą, 
kuriuo būtų galima į juos kreiptis. Išimtys 
turėtų būti numatomos tais atvejais, kai to 
negalima padaryti dėl AAP dydžio ar 
pobūdžio. Tai taikoma ir tais atvejais, kai 
importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad 
galėtų ant gaminio nurodyti savo 
pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą;

(16) importuotojai, pateikdami AAP rinkai, 
turėtų ant gaminio nurodyti savo 
pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą, 
kuriuo būtų galima į juos kreiptis, taip pat 
nurodyti interneto svetaines, kuriose 
galutinis AAP naudotojas galėtų rasti 
papildomos informacijos apie tai, kaip 
tinkamai naudoti AAP. Išimtys turėtų būti 
numatomos tais atvejais, kai to negalima 
padaryti dėl AAP dydžio ar pobūdžio. Tai 
taikoma ir tais atvejais, kai importuotojas 
turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant 
gaminio nurodyti savo pavadinimą (vardą, 
pavardę) ir adresą;

Or. en
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Pakeitimas 154
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) bet kuris ekonominės veiklos 
vykdytojas, pateikiantis rinkai jo vardą 
arba prekės ženklą turinčią AAP arba 
gaminį pakeičiantis taip, kad gali būti 
padarytas poveikis atitikčiai šiuo 
reglamentu nustatytiems reikalavimams, 
turėtų būti laikomas gamintoju ir turėtų 
prisiimti gamintojo prievoles;

(17) bet kuris ekonominės veiklos 
vykdytojas, pateikiantis rinkai jo vardą 
arba prekės ženklą turinčią AAP arba 
gaminį pakeičiantis taip, kad gali būti 
padarytas poveikis atitikčiai šiuo 
reglamentu nustatytiems reikalavimams, 
yra laikomas gamintoju ir turėtų prisiimti 
gamintojo prievoles;

Or. en

Pakeitimas 155
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) bet kuris ekonominės veiklos 
vykdytojas, pateikiantis rinkai jo vardą 
arba prekės ženklą turinčią AAP arba 
gaminį pakeičiantis taip, kad gali būti 
padarytas poveikis atitikčiai šiuo 
reglamentu nustatytiems reikalavimams, 
turėtų būti laikomas gamintoju ir turėtų 
prisiimti gamintojo prievoles;

(17) bet kuris ekonominės veiklos 
vykdytojas, pateikiantis rinkai jo vardą 
arba prekės ženklą turinčią AAP arba AAP
pakeičiantis taip, kad gali būti padarytas 
poveikis atitikčiai šiuo reglamentu 
nustatytiems reikalavimams, turėtų būti 
laikomas gamintoju ir turėtų prisiimti 
gamintojo prievoles;

Or. fr

Pakeitimas 156
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) glaudžiai su rinka susiję platintojai ir 
importuotojai taip pat turėtų būti įtraukti į 
rinkos priežiūros užduotis, kurias atlieka 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos, ir turėtų būti pasirengę aktyviai 
dalyvauti ir šioms institucijoms teikti visą 
reikalingą informaciją apie atitinkamas 
AAP;

(18) glaudžiai su rinka susiję platintojai ir
importuotojai taip pat turėtų būti įtraukti į 
rinkos priežiūros užduotis, kurias atlieka 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos tik tada, kai įmanoma išvengti 
interesų konflikto, ir turėtų būti pasirengę 
aktyviai dalyvauti ir šioms institucijoms 
teikti visą reikalingą informaciją apie 
atitinkamas AAP;

Or. en

Pakeitimas 157
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) glaudžiai su rinka susiję platintojai ir 
importuotojai taip pat turėtų būti įtraukti į 
rinkos priežiūros užduotis, kurias atlieka 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos, ir turėtų būti pasirengę 
aktyviai dalyvauti ir šioms institucijoms 
teikti visą reikalingą informaciją apie 
atitinkamas AAP;

(18) glaudžiai su rinka susiję platintojai ir 
importuotojai taip pat turėtų būti įtraukti į 
rinkos priežiūros užduotis, kurias atlieka 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos, ir privalo būti pasirengę 
aktyviai dalyvauti ir šioms institucijoms 
teikti visą reikalingą informaciją apie 
atitinkamas AAP;

Or. en

Pakeitimas 158
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas 
visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra 
tampa paprastesnė ir efektyvesnė. 
Veiksminga atsekamumo sistema 
palengvina rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų 
neatitinkantį gaminį;

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas 
visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra 
tampa paprastesnė ir efektyvesnė. 
Veiksminga atsekamumo sistema 
palengvina rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų 
neatitinkantį gaminį, ir tiksliai, 
nedviprasmiškai bei skaidriai nustatyti 
kiekvieno jų atsakomybę;

Or. fr

Pakeitimas 159
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas 
visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra 
tampa paprastesnė ir efektyvesnė. 
Veiksminga atsekamumo sistema 
palengvina rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų 
neatitinkantį gaminį;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 

Or. en

Pakeitimas 160
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas 
visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra 
tampa paprastesnė ir efektyvesnė. 
Veiksminga atsekamumo sistema 
palengvina rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų 
neatitinkantį gaminį;

(19) jei užtikrinamas AAP atsekamumas 
visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra 
tampa paprastesnė ir efektyvesnė. 
Veiksminga atsekamumo sistema 
palengvina rinkos priežiūros institucijų 
užduotį atsekti ekonominės veiklos 
vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų 
neatitinkančią AAP.

Or. fr

Pakeitimas 161
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant išvengti neaiškumų ir 
dviprasmybės ir užtikrinti laisvą 
reikalavimus atitinkančių AAP judėjimą, 
būtina aiškiai apibrėžti šio reglamento ryšį 
su valstybių narių teise nustatyti AAP 
naudojimo darbo vietoje reikalavimus ir 
aprėptį, visų pirma pagal Tarybos 
direktyvą 89/656/EEB19;

(21) siekiant išvengti neaiškumų ir 
dviprasmybės ir užtikrinti laisvą 
reikalavimus atitinkančių AAP judėjimą, 
būtina aiškiai apibrėžti šio reglamento ryšį 
su valstybių narių teise nustatyti AAP 
naudojimo darbo vietoje reikalavimus ir 
aprėptį, visų pirma pagal Tarybos 
direktyvą 89/656/EEB19. Pagal tos 
Direktyvos 4 straipsnį reikalaujama, kad 
darbdaviai aprūpintų AAP, 
atitinkančiomis atitinkamas Sąjungos 
nuostatas dėl projektavimo ir gamybos 
saugos ir sveikatos apsaugos požiūriu. 
Pagal šį straipsnį AAP gamintojai, kurie 
aprūpina tomis AAP savo darbuotojus, 
privalo užtikrinti, kad tokios AAP atitiktų 
šiame reglamente išdėstytus reikalavimus;

__________________ __________________
19 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių 
saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, 
darbuotojams darbo vietoje naudojant 
asmenines apsaugos priemones (OL L 393, 

19 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių 
saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, 
darbuotojams darbo vietoje naudojant 
asmenines apsaugos priemones (OL L 393, 
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1989 12 30, p. 18.), 1989 12 30, p. 18.),

Or. en

Pakeitimas 162
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti, kad AAP būtų 
tiriamos remiantis naujausiais duomenimis, 
reikėtų nustatyti, kad ES tipo tyrimo 
sertifikatas galiotų ne ilgiau kaip penkerius 
metus. Reikėtų numatyti sertifikato 
peržiūros procesą. Siekiant palengvinti 
rinkos priežiūros institucijų darbą, reikėtų 
nustatyti būtiniausią sertifikatų turinį;

(24) siekiant užtikrinti, kad AAP būtų 
tiriamos remiantis naujausiais duomenimis, 
reikėtų nustatyti, kad ES tipo tyrimo 
sertifikatas galiotų ne ilgiau kaip 
septynerius metus. Reikėtų numatyti 
sertifikato peržiūros procesą. Tokios 
peržiūros procedūra turėtų būti paprasta 
ir racionali. Siekiant palengvinti rinkos 
priežiūros institucijų darbą, reikėtų 
nustatyti būtiniausią sertifikatų turinį;

Or. en

Pakeitimas 163
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) CE ženklas turėtų būti vienintelis 
atitikties ženklas, įrodantis AAP atitiktį 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams; 
Vis dėlto turėtų būti leidžiama naudoti ir 
kitus ženklus, jei jie padeda gerinti 
vartotojų apsaugą ir nėra reglamentuojami 
Sąjungos derinimo teisės aktuose;

(27) CE ženklas turėtų būti vienintelis 
atitikties ženklas, įrodantis AAP atitiktį 
Sąjungos derinamiesiems teisės aktams; 
Vis dėlto turėtų būti leidžiama naudoti ir 
kitus ženklus, jei jie padeda gerinti 
vartotojų sveikatos ir saugos apsaugą ir 
nėra reglamentuojami Sąjungos derinimo 
teisės aktuose;

Or. fr
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Pakeitimas 164
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
esminių saugos reikalavimų, būtina 
nustatyti tinkamas atitikties įvertinimo 
procedūras, kurių laikytųsi gamintojai. 
Direktyvoje 89/6868/EEB AAP skirstomos 
į tris kategorijas, kurioms taikomos 
skirtingos atitikties įvertinimo procedūros. 
Siekiant užtikrinti, kad visų AAP sauga 
nuolat būtų aukšto lygio, reikėtų papildyti 
gaminių, kuriems taikomos su gamybos 
etapu susijusios atitikties įvertinimo 
procedūros, sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų 
nustatyti kiekvienos AAP kategorijos 
atitikties įvertinimo procedūras, pagal 
Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatytus 
atitikties įvertinimo modulius;

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
esminių sveikatos apsaugos ir saugos 
reikalavimų, būtina nustatyti tinkamas 
atitikties įvertinimo procedūras, kurių 
laikytųsi gamintojai. Direktyvoje 
89/6868/EEB AAP skirstomos į tris 
kategorijas, kurioms taikomos skirtingos 
atitikties įvertinimo procedūros. Siekiant 
užtikrinti, kad visų AAP sauga nuolat būtų 
aukšto lygio, reikėtų papildyti gaminių, 
kuriems taikomos su gamybos etapu 
susijusios atitikties įvertinimo procedūros, 
sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų nustatyti 
kiekvienos AAP kategorijos atitikties 
įvertinimo procedūras, pagal Sprendime 
Nr. 768/2008/EB nustatytus atitikties 
įvertinimo modulius;

Or. fr

Pakeitimas 165
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
esminių saugos reikalavimų, būtina 
nustatyti tinkamas atitikties įvertinimo 
procedūras, kurių laikytųsi gamintojai. 
Direktyvoje 89/686/EEB AAP skirstomos į 
tris kategorijas, kurioms taikomos 
skirtingos atitikties įvertinimo procedūros. 
Siekiant užtikrinti, kad visų AAP sauga 

(28) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi
šiame reglamente nustatytų esminių
sveikatos ir saugos reikalavimų, būtina 
nustatyti tinkamas atitikties įvertinimo 
procedūras, kurių laikytųsi gamintojai. 
Direktyvoje 89/686/EEB AAP skirstomos į 
tris kategorijas, kurioms taikomos 
skirtingos atitikties įvertinimo procedūros. 
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nuolat būtų aukšto lygio, reikėtų papildyti 
gaminių, kuriems taikomos su gamybos 
etapu susijusios atitikties įvertinimo 
procedūros, sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų 
nustatyti kiekvienos AAP kategorijos 
atitikties įvertinimo procedūras, pagal 
Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatytus 
atitikties įvertinimo modulius;

Siekiant užtikrinti, kad visų AAP sauga 
nuolat būtų aukšto lygio, reikėtų papildyti 
gaminių, kuriems taikomos su gamybos 
etapu susijusios atitikties įvertinimo 
procedūros, sąrašą. Jei įmanoma, reikėtų 
nustatyti kiekvienos AAP kategorijos 
atitikties įvertinimo procedūras, pagal 
Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatytus 
atitikties įvertinimo modulius;

Or. en

Pakeitimas 166
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant atsižvelgti į techninę pažangą 
ir naujus mokslinius įrodymus, reikėtų 
suteikti Komisijai įgaliojimus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl kiekvienai 
kategorijai priklausančių AAP sąrašo 
pakeitimų. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, deramai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui 
ir Tarybai tuo pat metu, laiku ir tinkamai 
būtų perduodami susiję dokumentai;

(31) siekiant atsižvelgti į techninę pažangą 
ir naujus mokslinius įrodymus, reikėtų 
suteikti Komisijai įgaliojimus pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl kiekvienai 
kategorijai priklausančių AAP sąrašo 
pakeitimų. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, deramai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, ir 
konsultuotųsi su tų sektorių, kurie 
nuolatos savo veikloje naudoja AAP, 
darbdavių ir darbuotojų organizacijų 
atstovais. Rengdama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos 
Parlamentui ir Tarybai tuo pat metu, laiku 
ir tinkamai būtų perduodami susiję 
dokumentai;

Or. en

Pakeitimas 167
Ulla Tørnæs
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant atsižvelgti į techninę pažangą 
ir naujus mokslinius įrodymus, reikėtų 
suteikti Komisijai įgaliojimus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl kiekvienai 
kategorijai priklausančių AAP sąrašo 
pakeitimų. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, deramai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui 
ir Tarybai tuo pat metu, laiku ir tinkamai 
būtų perduodami susiję dokumentai;

(31) siekiant atsižvelgti į techninę pažangą 
ir naujus mokslinius įrodymus, reikėtų 
suteikti Komisijai įgaliojimus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl kiekvienai 
kategorijai priklausančių AAP sąrašo 
pakeitimų. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, deramai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, ir 
įvertintų savo pasiūlymų poveikį. 
Rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui 
ir Tarybai tuo pat metu, laiku ir tinkamai 
būtų perduodami susiję dokumentai;

Or. en

Pakeitimas 168
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles, reglamentuojančias sankcijas, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. 
Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir griežtos;

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles, reglamentuojančias 
rekomendacijas, kontrolę ir sankcijas, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą, 
atsižvelgdamos į tai, kad rekomendacijos 
geriausiai padeda išvengti nenumatytų 
darbdavių, AAP gamintojų ir jų galutinių 
naudotojų klaidų. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir griežtos;

Or. en
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Pakeitimas 169
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles, reglamentuojančias sankcijas, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. 
Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir griežtos;

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles, reglamentuojančias priežiūrą, 
kontrolę ir sankcijas, taikytinas pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir griežtos;

Or. en

Pakeitimas 170
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles, reglamentuojančias sankcijas, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. 
Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir griežtos;

(33) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles, reglamentuojančias sankcijas, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. 
Tos sankcijos turėtų būti taikomos 
tikslingai, veiksmingos, proporcingos ir 
griežtos;

Or. en

Pakeitimas 171
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) valstybės narės turėtų sukurti, 
pageidautina bendradarbiaudamos su 
priežiūros institucijomis ir socialiniais 
partneriais, vieną kontaktinį centrą, 
kuriame galutiniai AAP naudotojai galėtų 
pranešti apie su AAP susijusius trūkumus 
ir klaidas. Priežiūros institucijos privalo 
skubiai ir veiksmingai reaguoti į galutinių 
naudotojų pranešimus;

Or. en

Pakeitimas 172
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Direktyvoje 89/656/EEB nustatyti 
būtiniausi darbuotojų darbo vietoje 
naudojamų asmeninių apsaugos 
priemonių reikalavimai, o pagal 
nacionalines darbuotojų saugos nuostatas 
AAP naudoti privaloma. Todėl kiekviena 
valstybė narė turėtų imtis tinkamų 
priemonių siekdama skatinti darbdavius ir 
darbuotojus naudoti tinkamas AAP, taip 
pat teikdama darbdaviams, darbuotojams 
ir profesinėms sąjungoms aiškią 
informaciją apie privalomą jų naudojimą 
ir už gerąją praktiką teikdama paskatas 
šias taisykles atitinkantiems darbdaviams, 
vadovaudamasi bendraisiais prevencijos 
principais, nustatytais Direktyvos 
89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų 
saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti 
taikymo 6 straipsnio 2 dalyje;

Or. fr
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Pakeitimas 173
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) specialų dėmesį reikėtų skirti 
nedeklaruojamo darbo sričiai, nes joje 
nėra galimybių patikrinti, kaip laikomasi 
darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos 
nuostatų, todėl nedeklaruoto darbo srityje 
darbuotojai patiria didelį pavojų sveikatai, 
o darbdaviai išvengia atsakomybės. 
Buitinis darbas, kurį daugiausia atlieka 
moterys, kelia ypatingą iššūkį, nes vyksta 
neoficialiame sektoriuje, jį atlieka 
pavieniai asmenys, todėl pagal savo 
pobūdį jis nematomas;

Or. en

Pakeitimas 174
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35b) didinti informuotumą sveikatos ir 
saugos, įskaitant AAP, klausimais, reikėtų 
pradėti nuo ankstyvo amžiaus, kad 
sumažėtų nelaimingų atsitikimų ir 
pagerėtų sveikatos apsauga ir sauga; 
mokymai apie sveikatą, saugą ir AAP 
turėtų būti integruoti visų pirma į 
profesinio mokymo programas, jie turi 
būti visiškai pripažįstami ir patvirtinami 
diplomu. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
siekiant gerinti informavimą ir rengti 
daugiau mokymo kursų verslininkams. 
Reikėtų geriau skleisti informaciją apie 
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naujų AAP mokslinių tyrimų, atliekamų 
atsižvelgiant į technologijų pažangą ir 
naujus sunkumus, rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 175
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Direktyva 89/686/EEB keletą kartų 
buvo iš dalies keista. Būtina atlikti dar 
keletą esminių pakeitimų, be to, siekiant 
užtikrinti vienodą įgyvendinimą visoje 
Sąjungoje, Direktyva 89/686/EEB turėtų 
būti panaikinta ir pakeista reglamentu,

(36) Direktyva 89/686/EEB keletą kartų 
buvo iš dalies keista. Būtina atlikti dar 
keletą esminių pakeitimų, be to, siekiant 
užtikrinti įgyvendinimą visoje Sąjungoje, 
Direktyva 89/686/EEB turėtų būti 
panaikinta ir pakeista reglamentu,

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienos šalies reglamentavimo tvarka yra labai skirtinga, todėl nerealu tikėtis vienodo 
įgyvendinimo visose valstybėse narėse. Siūlomame teisės akte nustatytus norimus tikslus 
įmanoma pasiekti be būtinybės užtikrinti vienodą įgyvendinimą.

Pakeitimas 176
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi asmeninių 
apsaugos priemonių (AAP) projektavimo ir 
gamybos reikalavimai, siekiant užtikrinti 
naudotojų sveikatos ir saugos apsaugą, taip 
pat jų laisvo judėjimo Sąjungoje taisyklės.

Šiuo reglamentu nustatomi asmeninių 
apsaugos priemonių (AAP), kurios 
pateikiamos rinkai, projektavimo ir 
gamybos reikalavimai, siekiant užtikrinti 
naudotojų apsaugą, taip pat jų laisvo 
judėjimo Sąjungoje taisyklės.
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Or. fr

Pakeitimas 177
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skirtos asmeniniam naudojimui siekiant 
apsisaugoti nuo neekstremalių atmosferos 
sąlygų;

c) skirtos asmeniniam naudojimui siekiant 
apsisaugoti:

Or. en

Pakeitimas 178
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neekstremalių oro sąlygų (sezoniniai 
drabužiai, skėčiai ir kt.);

Or. en

Pakeitimas 179
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) drėgmės ir vandens (pirštinės indams 
plauti ir kt.);

Or. en
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Pakeitimas 180
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) karščio (pirštinės ir kt.), kai 
ekonominės veiklos vykdytojai aiškiai 
nenurodo, kad jie skirti apsaugai nuo 
didelio karščio;

Or. en

Pakeitimas 181
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirtos naudoti jūrų laivuose ir 
orlaiviuose, kuriems galioja atitinkamos 
valstybėse narėse taikomos tarptautinės 
sutartys;

d) skirtos naudoti išimtinai jūrų laivuose ir
orlaiviuose, kuriems galioja atitinkamos 
valstybėse narėse taikomos tarptautinės 
sutartys;

Or. fr

Pakeitimas 182
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirtos dviračių arba triračių transporto 
priemonių naudotojų galvos, veido ar akių 
apsaugai ir kurioms taikoma atitinkama 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės 

e) skirtos naudotojų galvos, veido ar akių 
apsaugai ir kurioms taikoma Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) 22 taisyklė dėl vienodų nuostatų, 
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komisijos (JT EEK) taisyklė. susijusių su motociklų ir mopedų 
vairuotojų ir keleivių apsauginių šalmų ir 
jų antveidžių patvirtinimu;

Or. en

Pakeitimas 183
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju kuo labiau turi būti užtikrinta 
naudotojų sveikatos apsauga ir sauga, 
atsižvelgiant į šio reglamento tikslus ir 
Europos sveikatos ir saugos darbe 
pagrindų direktyvą 89//391/EB.

Or. en

Pagrindimas

Išimtys turi būti paliktos tik tais atvejais, kai tai yra absoliučiai būtina, todėl siūlome 
Direktyvos 89/391/EB 2 straipsnio 2 daliai lygiagrečią nuostatą.

Pakeitimas 184
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonė, skirta ją dėvinčiam ar 
nešiojančiam asmeniui apsisaugoti nuo 
vieno ar kelių pavojų jo sveikatai ir saugai 
ir pateikta rinkai atskirai arba kartu su 
asmeninėmis ne apsaugos priemonėmis;

a) a) priemonė, sukurta ir pagaminta ją 
dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui 
apsisaugoti nuo vieno ar kelių pavojų jo 
sveikatai ir saugai ir pateikta rinkai atskirai 
arba kartu su asmeninėmis ne apsaugos 
priemonėmis;
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Or. fr

Pakeitimas 185
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonė, skirta ją dėvinčiam ar 
nešiojančiam asmeniui apsisaugoti nuo 
vieno ar kelių pavojų jo sveikatai ir saugai 
ir pateikta rinkai atskirai arba kartu su 
asmeninėmis ne apsaugos priemonėmis;

a) priemonė, sukurta ir pagaminta ją 
dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui 
apsisaugoti nuo vieno ar kelių pavojų jo 
sveikatai ir saugai ir pateikta rinkai atskirai 
arba kartu su asmeninėmis ne apsaugos 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 186
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) a punkte nurodytos priemonės 
jungiamosios sistemos, kurių asmuo 
nenešioja ir nedėvi, kuriomis ta priemonė 
prijungiama prie kito išorinio prietaiso ar 
sistemos, kurias galima nuimti ir kurios 
nėra stacionariai tvirtinamos prie sistemos;

c) a punkte nurodytos priemonės 
jungiamosios sistemos, kurių asmuo 
nenešioja ir nedėvi, tačiau kurios būtinos 
priemonės veikimui, kuriomis ta priemonė 
prijungiama prie kito išorinio prietaiso ar 
sistemos, kurias galima nuimti ir kurios 
nėra stacionariai tvirtinamos prie sistemos;

Or. en

Pakeitimas 187
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. individualiai pritaikyta AAP – serijinės 
gamybos AAP, kurių kiekviena gaminama 
pritaikant individualiam naudotojui;

2. individualiai pritaikyta AAP – AAP, 
kurių kiekviena gaminama pritaikant 
individualiam naudotojui pagal jo 
ypatingus poreikius ir savybes;

Or. en

Pakeitimas 188
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. pagal individualų užsakymą pagaminta 
AAP – AAP, kuri naudojant bazinį modelį 
ir remiantis to bazinio modelio 
projektuotojo instrukcijomis, taip pat 
neviršijant leidžiamų variacijų įvairovės, 
gaminama atskirais vienetais, kad ją būtų 
galima pritaikyti specialioms individualaus 
naudotojo reikmėms;

3. pagal individualų užsakymą pagaminta 
AAP – AAP, kuri naudojant bazinį modelį 
ir remiantis to bazinio modelio gamintojo 
instrukcijomis, taip pat neviršijant variacijų 
įvairovės, gaminama atskirais vienetais, 
kad ją būtų galima pritaikyti specialioms 
individualaus naudotojo reikmėms;

Or. en

Pakeitimas 189
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. galutinis naudotojas – AAP dėvintis 
arba naudojantis asmuo.

Or. en
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Pakeitimas 190
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a. derinamieji Sąjungos teisės aktai –
Sąjungos teisės aktai, kuriais 
suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 191
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių užtikrinti, kad AAP galėtų būti 
tiekiamos rinkai tik tuomet, jei jos, 
tinkamai prižiūrimos ir naudojamos pagal 
paskirtį, atitinka šį reglamentą.

Valstybės narės imasi atitinkamų ir būtinų 
priemonių užtikrinti, kad AAP galėtų būti 
tiekiamos rinkai tik tuomet, jei jos, 
tinkamai prižiūrimos, jų veikimas aiškiai 
paaiškintas ir naudojamos pagal paskirtį, 
atitinka šį reglamentą, ir užtikrina šių 
reikalavimų įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 192
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AAP turi atitikti II priede nurodytus
atitinkamus esminius sveikatos apsaugos ir 
saugos reikalavimus.

AAP turi atitikti II priede nurodytus 
atitinkamus esminius sveikatos apsaugos ir 
saugos reikalavimus ir visiškai atitikti 
Direktyvos 89/391/EB reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad apsaugos priemonės visiškai atitiktų Sveikatos ir saugos pagrindų 
direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas 193
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas neturi įtakos valstybių 
narių teisei (visų pirma įgyvendinant 
Direktyvą 89/656/EEB) nustatyti 
reikalavimus dėl AAP naudojimo, jeigu tie 
reikalavimai neturi įtakos AAP, kuri 
pateikiama rinkai pagal šį reglamentą, 
projektui.

Šis reglamentas neturi įtakos valstybių 
narių teisei (visų pirma įgyvendinant 
Direktyvą 89/656/EEB) nustatyti 
reikalavimus dėl AAP naudojimo, jeigu tie 
reikalavimai yra pagrįsti pridėtine verte 
naudotojo sveikatai ir saugai.

Or. en

Pakeitimas 194
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
-7 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-7 straipsnis
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Bandymai lauke

Atliekant bandymus lauke, nesertifikuotas 
AAP galima suteikti išbandymo ar 
patvirtinimo tikslais ribotais kiekiais ir ne 
ilgiau kaip šešiems mėnesiams. Prieš 
pradedant bandymą, gamintojas tiksliai 
nustato jo trukmę, tikslą ir motyvus, o 
susijusios šalys tai patvirtina. Bandymai 
lauke atliekami tik nepavojingomis 
sąlygomis, siekiant įvertinti, be kita ko, 
patogumą, ergonomiką arba konstrukciją. 
Siekiant užtikrinti naudotojų apsaugą, 
susijusios šalys turi turėti galimybę gauti 
visus reikiamus akredituotų arba 
įgaliotųjų laboratorijų ar gamintojų su 
bandymais susijusius dokumentus, kurie 
yra techninių dokumentų dalis. Baigus 
bandymus lauke, naudotos AAP 
grąžinamos gamintojams.

Bandymai lauke skirti ne apsauginėms 
AAP veikimo charakteristikoms išbandyti, 
bet, pavyzdžiui, patogumui, ergonomikai 
ir konstrukcijai įvertinti. Visos susijusios 
šalys, pavyzdžiui, darbdavys ir priemonės 
naudotojas arba galutinis naudotojas, iš 
anksto oficialiai informuojami apie 
bandymo lauke apimtį ir tikslą.

Or. de

Pakeitimas 195
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio 
reglamento neatitinkančių AAP prekybos 
mugėse, parodose ir ekspozicijose, su 
sąlyga, kad bus pateiktas matomas ženklas, 
kuriame aiškiai nurodyta, kad AAP 
neatitinka šio reglamento ir nebus tiekiama 
rinkai tol, kol neatitiks reikalavimų.

2. Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio 
reglamento neatitinkančių AAP prekybos 
mugėse, parodose ir ekspozicijose ar 
panašiuose renginiuose, su sąlyga, kad 
bus pateiktas matomas ženklas, kuriame 
aiškiai nurodyta, kad AAP neatitinka šio 
reglamento ir nebus tiekiama rinkai tol, kol 
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neatitiks reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 196
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio 
reglamento neatitinkančių AAP prekybos 
mugėse, parodose ir ekspozicijose, su 
sąlyga, kad bus pateiktas matomas 
ženklas, kuriame aiškiai nurodyta, kad 
AAP neatitinka šio reglamento ir nebus 
tiekiama rinkai tol, kol neatitiks 
reikalavimų.

2. Valstybės narės nekliudo eksponuoti šio 
reglamento neatitinkančių AAP prekybos 
mugėse, parodose ir ekspozicijose, su 
sąlyga, kad parodoje dalyvaujančiai šaliai 
skirtoje srityje bus pateikti matomi 
ženklai, kuriuose aiškiai nurodyta, kad 
AAP neatitinka šio reglamento ir nebus 
tiekiama rinkai tol, kol neatitiks 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 197
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pristatymuose reikia imtis tinkamų žmonių 
apsaugą užtikrinančių priemonių.

Pristatymuose ir atliekant ribotos trukmės 
bandymus lauke reikia imtis tinkamų 
žmonių apsaugą ir jų informuotumo 
didinimą užtikrinančių priemonių. AAP 
aiškiai pažymima ženklu „tik bandymams 
lauke“; šio ženklo neturi būti galima 
panaikinti.

Or. de
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Pakeitimas 198
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pristatymuose reikia imtis tinkamų žmonių 
apsaugą užtikrinančių priemonių.

Eksponuojant ir atliekant eksploatacinius 
bandymus reikia imtis tinkamų žmonių 
apsaugą ir informuotumo didinimą 
užtikrinančių priemonių. Eksploataciniai 
bandymai turėtų būti skirti ne 
apsauginėms AAP veikimo 
charakteristikoms išbandyti, bet, pvz., 
patogumui, ergonomikai arba projektui, 
įvertinti. Visos susijusios šalys (pvz., 
darbdavys ir priemonės dėvėtojas arba 
galutinis naudotojas) iš anksto oficialiai 
informuojami apie šio bandymo taikymo 
sritį ir tikslą. AAP aiškiai pažymima 
ženklu „skirta naudoti tik eksploatacinių 
bandymų tikslais“; šio ženklo neturi būti 
galima panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 199
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal individualų užsakymą gaminamos 
AAP bazinio modelio projektuotojas
parengia III priede nurodytus techninius 
dokumentus ir atlieka V priede nurodytą
ES tipo tyrimą arba pasirūpina, kad toks 
tyrimas būtų atliktas.

Pagal individualų užsakymą gaminamos 
AAP bazinio modelio gamintojas parengia 
III priede nurodytus techninius 
dokumentus ir atlieka V priede nurodytą 
ES tipo tyrimą arba pasirūpina, kad toks 
tyrimas būtų atliktas.

Or. fr
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Pakeitimas 200
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant AAP arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie 
AAP pridedamame dokumente nurodo 
savo pavadinimą (vardą, pavardę), 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. 
Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai 
duomenys pateikiami galutiniams 
naudotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms lengvai suprantama kalba.

6. Gamintojai ant AAP arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie 
AAP pridedamame dokumente nurodo 
savo pavadinimą (vardą, pavardę), 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. 
Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai 
duomenys pateikiami vartotojams, kitiems
galutiniams naudotojams ir rinkos 
priežiūros institucijoms lengvai suprantama 
kalba.

Or. fr

Pakeitimas 201
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 
instrukcijos galutiniams naudotojams 
lengvai suprantama, atitinkamos valstybės 
narės nustatyta kalba.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 
instrukcijos vartotojams ir kitiems
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

Or. fr

Pakeitimas 202
Guillaume Balas
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 
instrukcijos galutiniams naudotojams 
lengvai suprantama, atitinkamos valstybės 
narės nustatyta kalba.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 
instrukcijos ir kita informacija galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama, 
atitinkamos valstybės narės nustatyta 
kalba.

Or. fr

Pakeitimas 203
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 
instrukcijos galutiniams naudotojams 
lengvai suprantama, atitinkamos valstybės 
narės nustatyta kalba.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 
instrukcijos galutiniams naudotojams 
lengvai suprantama, atitinkamos valstybės 
narės nustatyta kalba, ir, kai įmanoma, 
piktogramomis.

Or. en

Pakeitimas 204
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta 
AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami 

9. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta 
AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami 
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imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad 
užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų 
arba susigrąžintų, jei tikslinga. Be to, jei 
AAP kelia pavojų, gamintojai nedelsdami 
apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie 
tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros 
institucijoms, ir pateikia išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie visas taisomąsias priemones, kurių 
buvo imtasi.

imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad 
užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų 
arba susigrąžintų, jei tikslinga. Be to, jei 
AAP kelia pavojų, gamintojai nedelsdami 
apie tai praneša valstybių narių, kurioms jie 
tiekė rinkai šias AAP, rinkos priežiūros 
institucijoms, ir pateikia išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie visas taisomąsias priemones, kurių 
buvo imtasi. Rinkos priežiūros institucijos 
privalo informuoti visuomenę apie pavojų 
tol, kol bus įgyvendintos taisomosios 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 205
Laura Agea

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
gamintojai jai suteikia lengvai suprantama 
kalba visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus AAP atitikčiai įrodyti. Tai 
institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, 
kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

10. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia prašymą, gamintojai jai 
popierine ar elektronine forma suteikia 
visą informaciją ir dokumentus, būtinus 
AAP atitikčiai įrodyti. Tai institucijai 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, 
keliamą pavojų.

Or. it

Pakeitimas 206
Emilian Pavel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
gamintojai jai suteikia lengvai 
suprantama kalba visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus AAP atitikčiai 
įrodyti. Tai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, 
kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

10. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
gamintojai jai suteikia oficialia tos 
institucijos kalba visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus AAP atitikčiai 
įrodyti. Tai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, 
kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

Or. en

Pakeitimas 207
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
gamintojai jai suteikia lengvai suprantama 
kalba visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus AAP atitikčiai įrodyti. Tai 
institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, 
kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

10. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
gamintojai jai suteikia popierine ar 
elektronine forma lengvai suprantama 
kalba visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus AAP atitikčiai įrodyti.

Or. fr

Pakeitimas 208
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei kompetentinga nacionalinė 10. Jei kompetentinga nacionalinė 
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institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
gamintojai jai suteikia lengvai suprantama 
kalba visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus AAP atitikčiai įrodyti. Tai 
institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti AAP, 
kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
gamintojai jai suteikia lengvai suprantama 
kalba popierine ar elektronine forma visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus AAP 
atitikčiai įrodyti. Tai institucijai 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, 
keliamą pavojų.

Or. de

Pakeitimas 209
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gavus pagrįstą rinkos priežiūros
institucijos prašymą teikti jai visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus AAP 
atitikčiai įrodyti;

b) gavus pagrįstą kompetentingos
institucijos prašymą teikti jai visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus AAP 
atitikčiai įrodyti;

Or. fr

Pakeitimas 210
Laura Agea

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gavus pagrįstą rinkos priežiūros 
institucijos prašymą teikti jai visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus AAP 
atitikčiai įrodyti;

b) gavus rinkos priežiūros institucijos 
prašymą teikti jai popierine ar elektronine 
forma visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus AAP atitikčiai įrodyti;

Or. it
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Pakeitimas 211
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nacionalinių rinkos priežiūros institucijų 
prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų 
veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti 
AAP, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo 
įgaliojimus, keliamą pavojų.

c) kompetentingų nacionalinių institucijų 
prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų 
veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti 
AAP, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo 
įgaliojimus, keliamą pavojų.

Or. fr

Pakeitimas 212
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami AAP rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad gamintojas 
atliktų 18 straipsnyje nurodytą (-as) 
atitikties vertinimo procedūrą (-as). Jie 
įsitikina, ar gamintojas parengė techninius 
dokumentus, ar AAP pažymėta CE ženklu, 
ar prie jos pridėta ES atitikties deklaracija 
arba supaprastinta ES atitikties deklaracija 
bei 8 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
instrukcijos ir ar gamintojas įvykdė 8 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

2. Prieš pateikdami AAP rinkai, 
importuotojai užtikrina, kad gamintojas 
atliktų 18 straipsnyje nurodytą (-as) 
atitikties vertinimo procedūrą (-as). Jie 
įsitikina, ar gamintojas parengė techninius 
dokumentus, ar AAP pažymėta CE ženklu, 
ar prie jos pridėta ES atitikties deklaracija 
arba supaprastinta ES atitikties deklaracija 
bei reikalaujami dokumentai ir ar 
gamintojas įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse 
nustatytus reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 213
Emilian Pavel

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant AAP arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie 
AAP pridedamame dokumente nurodo 
savo pavadinimą (vardą, pavardę), 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. 
Kontaktiniai duomenys pateikiami
galutiniams naudotojams ir rinkos 
priežiūros institucijoms lengvai 
suprantama kalba.

3. Importuotojai ant AAP arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie 
AAP pridedamame dokumente nurodo 
savo pavadinimą (vardą, pavardę), 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. 
Kontaktiniai duomenys pateikiami 
galutiniams naudotojams ir rinkos 
priežiūros institucijoms oficialia jų kalba.

Or. en

Pakeitimas 214
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 
instrukcijos vartotojams ir kitiems 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

4. Importuotojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos
instrukcijos ir kita informacija vartotojams 
ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

Or. fr

Pakeitimas 215
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 

4. Importuotojai užtikrina, kad prie AAP 
pagal II priedo 1.4 punktą būtų pridėtos 



PE549.449v01-00 42/59 AM\1052326LT.doc

LT

instrukcijos vartotojams ir kitiems 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

instrukcijos vartotojams ir kitiems 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba, ir, kai įmanoma, jos 
turėtų būti kalbos požiūriu neutralios.

Or. en

Pakeitimas 216
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai tai laikoma tikslinga atsižvelgiant 
į AAP keliamus pavojus, importuotojai, 
kad apsaugotų vartotojų ir kitų galutinių 
naudotojų sveikatą ir užtikrintų saugą, 
atlieka rinkai pateiktų AAP atrankinius 
bandymus, nagrinėja ir prireikus 
registruoja skundus, reikalavimų 
neatitinkančias AAP ir susigrąžintas 
AAP, taip pat informuoja platintojus apie 
tokią stebėseną.

Or. en

Pakeitimas 217
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta 
AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami 
imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad 
užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų 
arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei 
AAP kelia pavojų, importuotojai 

6. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta 
AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami 
imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad 
užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų 
arba, kai taikoma, susigrąžintų. Tokių 
veiksmų būtina imtis ne vėliau kaip per 
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nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, 
rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi.

penkias darbo dienas nuo tada, kai 
importuotojai sužino tokią informaciją.
Be to, jei AAP kelia pavojų, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, 
rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi.

Or. en

Pakeitimas 218
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta 
AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami 
imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad 
užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų 
arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei 
AAP kelia pavojų, importuotojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, 
rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi.

6. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikta 
AAP neatitinka šio reglamento, nedelsdami 
imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad 
užtikrintų tos AAP atitiktį, AAP pašalintų 
arba, kai taikoma, susigrąžintų. Be to, jei 
AAP kelia pavojų, importuotojai
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurioms jie tiekė rinkai šias AAP, 
rinkos priežiūros institucijoms, ir pateikia 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi. Rinkos 
priežiūros institucijos privalo informuoti 
visuomenę apie pavojų tol, kol nebus 
įgyvendintos taisomosios priemonės.

Or. en

Pakeitimas 219
Laura Agea
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei kompetentinga nacionalinė institucija 
pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai
tai institucijai lengvai suprantama kalba 
suteikia popierine ar elektronine forma visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus AAP 
atitikčiai įrodyti. Tai institucijai 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, 
keliamą pavojų.

8. Jei kompetentinga nacionalinė institucija 
pateikia prašymą, importuotojai jai 
popierine ar elektronine forma suteikia visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus AAP 
atitikčiai įrodyti. Tai institucijai 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti AAP, kurias jie pateikė rinkai, 
keliamą pavojų.

Or. it

Pakeitimas 220
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai 
patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie 
jos pridėta ES atitikties deklaracija arba 
supaprastinta ES atitikties deklaracija bei 
II priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos 
galutiniams naudotojams valstybėje narėje, 
kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, 
lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas 
įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai 
patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie 
jos pridėti reikalaujami dokumentai bei II 
priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos ir 
kita informacija galutiniams naudotojams 
valstybėje narėje, kurios rinkai AAP turi 
būti tiekiama, lengvai suprantama kalba ir 
ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 8 
straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 straipsnio 3 
dalyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 221
Emilian Pavel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai 
patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie 
jos pridėta ES atitikties deklaracija arba 
supaprastinta ES atitikties deklaracija bei II 
priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos 
galutiniams naudotojams valstybėje narėje, 
kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, 
lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas 
įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai 
patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie 
jos pridėta ES atitikties deklaracija arba 
supaprastinta ES atitikties deklaracija bei II 
priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos 
galutiniams naudotojams valstybėje narėje, 
kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, 
valstybine kalba ir ar gamintojas įvykdė 8 
straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 straipsnio 3 
dalyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 222
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai 
patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie 
jos pridėta ES atitikties deklaracija arba 
supaprastinta ES atitikties deklaracija bei II 
priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos 
galutiniams naudotojams valstybėje narėje, 
kurios rinkai AAP turi būti tiekiama, 
lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas 
įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 10 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

2. Prieš tiekdami AAP rinkai, platintojai 
patikrina, ar ji pažymėta CE ženklu, ar prie 
jos pridėta ES atitikties deklaracija arba 
supaprastinta ES atitikties deklaracija bei II 
priedo 1.4 punkte nurodytos instrukcijos ir 
kita informacija galutiniams naudotojams 
valstybėje narėje, kurios rinkai AAP turi 
būti tiekiama, lengvai suprantama kalba ir 
ar gamintojas įvykdė 8 straipsnio 5 ir 6 
dalyse bei 10 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 223
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu platintojas mano ar turi pagrindo 
manyti, kad AAP neatitinka II priede 
išdėstytų taikomų esminių sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimų, jis AAP 
rinkai netiekia tol, kol jos atitiktis nėra 
užtikrinta. Be to, jei AAP kelia pavojų, 
platintojas apie tai praneša gamintojui ar 
importuotojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Jeigu platintojas mano ar turi pagrindo 
manyti, kad AAP neatitinka II priede 
išdėstytų taikomų esminių sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimų, jis AAP 
rinkai netiekia tol, kol jos atitiktis nėra 
užtikrinta. Be to, jei AAP kelia pavojų, 
platintojas apie tai praneša gamintojui ar 
importuotojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms. Po to gamintojas 
nedelsdamas susigrąžina AAP iš rinkos. 
Rinkos priežiūros institucijos privalo 
informuoti visuomenę apie pavojų tol, kol 
bus įgyvendintos taisomosios priemonės.

Or. en

Pakeitimas 224
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiama 
AAP neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, imasi būtinų taisomųjų 
priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, 
AAP pašalintų arba, kai taikoma, 
susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, 
platintojai nedelsdami apie tai praneša
valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai 
šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, 
ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma 
apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi.

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiama 
AAP neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, imasi būtinų taisomųjų 
priemonių, kad užtikrintų tos AAP atitiktį, 
AAP pašalintų arba, kai taikoma, 
susigrąžintų. Be to, jei AAP kelia pavojų, 
platintojai nedelsdami apie tai praneša 
valstybių narių, kurioms jie tiekė rinkai 
šias AAP, rinkos priežiūros institucijoms, 
ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma 
apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi. Rinkos 
priežiūros institucijos privalo informuoti 
visuomenę apie pavojų tol, kol bus 
įgyvendintos taisomosios priemonės.

Or. en
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Pakeitimas 225
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba 
platintojas laikomas gamintoju, todėl, kai 
jie AAP rinkai pateikia savo vardu ar 
naudodami savo prekės ženklus arba taip 
pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali 
pasikeisti atitiktis II priede nustatytiems 
taikomiems esminiams sveikatos apsaugos 
ir saugos reikalavimams, jiems tenka 8 
straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba 
platintojas laikomas gamintoju, todėl, kai 
jie AAP rinkai pateikia savo vardu ar 
naudodami savo prekės ženklus arba taip 
pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali 
pasikeisti atitiktis šio reglamento 
nuostatoms, jiems tenka 8 straipsnyje 
nustatytos gamintojo prievolės.

Or. fr

Pakeitimas 226
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba 
platintojas laikomas gamintoju, todėl, kai 
jie AAP rinkai pateikia savo vardu ar 
naudodami savo prekės ženklus arba taip 
pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali 
pasikeisti atitiktis II priede nustatytiems 
taikomiems esminiams sveikatos apsaugos 
ir saugos reikalavimams, jiems tenka 8 
straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba 
platintojas laikomas gamintoju, todėl, kai 
jie AAP rinkai pateikia savo vardu ar 
naudodami savo prekės ženklus arba taip 
pakeičia rinkai jau pateiktas AAP, kad gali 
pasikeisti atitiktis šiam reglamentui, jiems 
tenka 8 straipsnyje nustatytos gamintojo 
prievolės.

Or. en

Pakeitimas 227
Guillaume Balas
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AAP CE ženklu žymima taip, kad šis 
ženklas būtų matomas, įskaitomas ir 
negalėtų būti panaikintas. Jeigu taip žymėti 
neįmanoma arba negalima dėl AAP 
pobūdžio, ženklu žymima pakuotė ir 
pridėti lydimieji dokumentai.

2. AAP CE ženklu žymima taip, kad šis 
ženklas būtų matomas, įskaitomas ir 
negalėtų būti panaikintas. Jeigu taip žymėti 
neįmanoma arba negalima dėl AAP 
pobūdžio, matomu, įskaitomu ir 
nepanaikinamu ženklu žymima pakuotė ir 
pridėti lydimieji dokumentai.

Or. fr

Pakeitimas 228
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
įsteigta pagal nacionalinę teisę ir turėti 
teisinį subjektiškumą.

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
įsteigta pagal kiekvienos valstybės narės
nacionalinę teisę ir turėti teisinį 
subjektiškumą.

Or. fr

Pakeitimas 229
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausioji vadovybė ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, 
gaminant, tiekiant rinkai, naudojant ar 

Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausioji vadovybė ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, 
gaminant, tiekiant rinkai, parduodant,
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tvarkant šias AAP, taip pat negali 
atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms 
šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri 
trukdytų jų sprendimų, susijusių su 
atitikties vertinimo veikla, kurią jie įgalioti 
atlikti, nepriklausomumui ar sąžiningumui. 
Tai visų pirma taikoma konsultavimo 
paslaugoms.

naudojant ar tvarkant šias AAP, taip pat 
negali atstovauti šioje veikloje 
dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios 
veiklos, kuri trukdytų jų sprendimų, 
susijusių su atitikties vertinimo veikla, 
kurią jie įgalioti atlikti, nepriklausomumui 
ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

Or. fr

Pakeitimas 230
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti II 
priede išdėstytus esminius sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimus, 
atitinkamus darniuosius standartus, 
susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų 
ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 231
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia 
atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, 
kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės 
aktus prisiima valstybė arba kai pati 
valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties 
vertinimą.

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia 
atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, 
kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės 
aktus prisiima valstybė narė arba kai pati 
valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties 
vertinimą.

Or. fr
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Pakeitimas 232
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia 
atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, 
kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės 
aktus prisiima valstybė arba kai pati 
valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties 
vertinimą.

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia 
atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, 
kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės 
aktus prisiima valstybė narė arba kai pati 
valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 233
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja 
atitinkamoje standartizavimo veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, 
sudarytos pagal šį reglamentą, veikloje 
arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi 
už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, 
būtų apie šią veiklą informuoti, ir šios 
grupės priimtus administracinius 
sprendimus ir parengtus dokumentus taiko 
kaip bendrąsias gaires.

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja 
atitinkamoje standartizavimo veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, 
sudarytos pagal šį reglamentą, veikloje 
arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi 
už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, 
būtų apie šią veiklą informuoti, ir taikytų 
šios grupės priimtus sprendimus ir 
parengtus dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 234
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako 
subrangos būdu atlikti konkrečias užduotis, 
susijusias su atitikties vertinimu, arba 
naudojasi jai pavaldžios įstaigos 
paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas 
arba pavaldi įstaiga atitiktų 23 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus, ir apie tai 
atitinkamai praneša skelbiančiajai 
institucijai.

1. Jeigu paskelbtoji įstaiga užsako 
subrangos būdu atlikti konkrečias užduotis, 
susijusias su atitikties vertinimu, arba 
naudojasi jai pavaldžios įstaigos 
paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovai 
arba pavaldžios įstaigos visoje atitikties 
grandinėje atitiktų 23 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus, ir apie tai 
atitinkamai praneša skelbiančiajai 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 235
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sankcijos Priežiūra, kontrolė ir sankcijos

Or. en

Pakeitimas 236
Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos 

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos šio reglamento nuostatų
įgyvendinimo rekomendacijos, kontrolė ir 
už pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi 
visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos 
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sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės praneša apie šias nuostatas Komisijai 
ne vėliau kaip [3 mėnesiai iki šio 
reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokius vėlesnius joms
poveikio turinčius pakeitimus.

būtų įgyvendinamos. Siekdamos išvengti 
netikslaus AAP naudojimo ir nenumatytų 
klaidų, valstybės narės teikia 
rekomendacijas dėl šio reglamento 
nuostatų įgyvendinimo. Valstybės narės 
pirmiausia pateikia visas reikalingas 
rekomendacijas, kaip įvykdyti šio 
reglamento reikalavimus. Tačiau, jei 
gavus reikiamas rekomendacijas 
reikalavimų vis tiek nesilaikoma, toliau 
turi būti taikomos sankcijos. Nustatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės praneša apie šias nuostatas Komisijai 
ne vėliau kaip [3 mėnesiai iki šio 
reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokius vėlesnius joms 
poveikio turinčius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 237
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės praneša apie šias nuostatas Komisijai 
ne vėliau kaip [3 mėnesiai iki šio 
reglamento taikymo datos] ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokius vėlesnius joms 
poveikio turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos šio reglamento nuostatų 
įgyvendinimo priežiūra, kontrolė ir už 
pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi 
visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos 
būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip [3 
mėnesiai iki šio reglamento taikymo datos] 
ir nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 238
Laura Agea

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo antro skyriaus b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal individualų užsakymą 
pagamintos AAP, išskyrus tada, kai tokios 
AAP yra skirtos naudotojams apsaugoti 
nuo I kategorijos sąraše išvardytų pavojų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 239
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo trečio skyriaus įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AAP, skirtos naudotojams apsaugoti nuo 
labai didelio pavojaus. III kategorijai 
priskirtos tik tos AAP, kurios skirtos 
naudotojams apsaugoti nuo šio pavojaus:

AAP, skirtos naudotojams apsaugoti nuo 
labai didelio pavojaus, pvz., mirties ar 
neatitaisomos žalos sveikatai. III 
kategorijai priskirtos tik tos AAP, kurios 
skirtos naudotojams apsaugoti nuo šio 
pavojaus:

Or. en

Pakeitimas 240
Laura Agea

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo trečio skyriaus l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) darbe patirto stipraus smūgio į galvą.
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Or. en

Pakeitimas 241
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo -1 antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PARENGIAMOSIOS PASTABOS

1. Šiame reglamente nustatyti esminiai 
sveikatos ir saugos reikalavimai yra 
privalomi.

2. Prievolės pagal esminius sveikatos ir 
saugos reikalavimus taikomos tik tada, 
kai konkreti AAP yra susijusi su 
atitinkamu pavojumi.

3. Esminiai reikalavimai turi būti 
aiškinami ir taikomi taip, kad 
projektuojant ir gaminant būtų 
atsižvelgiama į projektavimo ir gamybos 
naujoves ir esamą praktiką, taip pat į 
techninius ir ekonominius aspektus, 
atitinkančius aukšto lygio sveikatos 
apsaugos ir saugos užtikrinimą.

4. Gamintojas yra įpareigotas atlikti 
pavojaus vertinimą, kad būtų galima 
nustatyti visus su jų gaminamų AAP 
susijusius pavojus. Tada gamintojas 
privalo jas projektuoti ir gaminti 
atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus.

5. Projektuodamas ir gamindamas AAP, 
taip pat rengdamas instrukcijas, 
gamintojas nurodo ne tik numatytą AAP 
naudojimo paskirtį, bet ir kitas pagrįstai 
numatomas naudojimo paskirtis. Kai 
taikoma, užtikrinama kitų asmenų (ne 
naudotojų) sveikata ir sauga.

Or. en
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Pakeitimas 242
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1.2 punkto 1.2.1 papunkčio 1.2.1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Medžiagos, iš kurių pagaminta AAP, 
įskaitant visus galimus skilimo produktus, 
neturi neigiamai paveikti naudotojų 
sveikatos ir saugos.

Medžiagos, iš kurių pagaminta AAP, 
įskaitant visus galimus skilimo produktus, 
neturi neigiamai paveikti naudotojų 
sveikatos ir saugos ar lemti to, kad AAP 
nebeatitiktų šiame reglamente nustatytų 
esminių sveikatos ir saugos reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 243
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1.4 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Gamintojo instrukcijos 1.4. Gamintojo pateikiamos instrukcijos ir 
informacija

Or. fr

Pakeitimas 244
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1.4 punkto pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) AAP arba tam tikrų jos dalių 
susidėvėjimo terminai arba trukmė;

e) kai taikoma, AAP arba tam tikrų jos 
dalių susidėvėjimo terminai arba trukmė;

Or. fr
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Pakeitimas 245
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 2.12 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei įmanoma, atpažinimo ženklai ar 
žymenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 
sveikata ir sauga ir pritvirtinti prie šių tipų 
AAP, turi būti suderintų piktogramų arba 
ideogramų pavidalo. Jie turi būti gerai 
matomi ir įskaitomi (ir tokie būti) visą 
numatytą AAP naudojimo trukmę. Be to, 
šie ženklai turi būti išsamūs, tikslūs ir 
suprantami, kad būtų galima išvengti 
nesusipratimų; visų pirma, jeigu šiuose 
ženkluose yra žodžių ar sakinių, jie turi 
būti parašyti valstybės narės, kurioje ši 
įranga turi būti naudojama, oficialia (-
iomis) kalba (-omis).

Jei įmanoma, atpažinimo ženklai ar 
žymenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 
sveikata ir sauga ir pritvirtinti prie šių tipų 
AAP, turi būti suderintų piktogramų arba 
ideogramų pavidalo. Jie turi būti gerai 
matomi ir įskaitomi (ir tokie būti) visą 
numatytą AAP naudojimo trukmę. Be to, 
šie ženklai turi būti išsamūs, tikslūs ir 
suprantami, kad būtų galima išvengti 
nesusipratimų; visų pirma, jeigu šiuose 
ženkluose yra žodžių ar sakinių, jie turi 
būti parašyti vartotojams ir galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama 
valstybės narės, kurioje ši įranga pateikta 
rinkai, nustatyta kalba.

Or. en

Pakeitimas 246
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 3.9 punkto 3.9.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl apsauginiai akiniai turi būti 
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad 
kiekvienos kenksmingosios bangos 
spektrinis laidumo koeficientas būtų toks, 
jog spinduliuojamos energijos ryškumo 
tankis, galintis paveikti naudotojo akis per 
filtrą, būtų kuo mažesnis ir jokiu būdu 
neviršytų didžiausio leidžiamo poveikio 
vertės.

Todėl akių apsaugos priemonės turi būti 
suprojektuotos ir pagamintos taip, kad 
kiekvienos kenksmingosios bangos 
spektrinis laidumo koeficientas būtų toks, 
jog spinduliuojamos energijos ryškumo 
tankis, galintis paveikti naudotojo akis per 
filtrą, būtų kuo mažesnis ir jokiu būdu 
neviršytų didžiausio leidžiamo poveikio 
vertės. AAP, skirtos apsaugoti odą nuo
nejonizuojančiosios spinduliuotės, turi 
absorbuoti arba atspindėti didelę dalį tam 
tikro ilgio kenksmingųjų bangų 
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spinduliuojamos energijos.

Or. en

Pagrindimas

Jei bus patvirtinta, „akiniai“ visame tekste bus pakeisti „akių apsaugine įranga“.

Pakeitimas 247
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties 
įvertinimo procedūra, kurią atlikdamas 
gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose 
nustatytas prievoles ir, prisiimdamas 
individualią atsakomybę, pareiškia, kad 
atitinkama AAP atitinka 5 straipsnyje 
nurodytus ir II priede pateiktus taikomus
esminius sveikatos apsaugos ir saugos
reikalavimus.

1. Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties 
įvertinimo procedūra, kurią atlikdamas 
gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose 
nustatytas prievoles ir, prisiimdamas 
individualią atsakomybę, pareiškia, kad 
atitinkama AAP atitinka taikomus šio 
reglamento reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 248
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 4 punkto 4.1. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. Kiekvieną taikomus esminius 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus 
atitinkančią AAP gamintojas paženklina 
CE ženklu.

4.1. Kiekvieną taikomus šio reglamento
reikalavimus atitinkančią AAP gamintojas 
pažymi CE ženklu.

Or. en
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Pakeitimas 249
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Gamintojas ES tipo tyrimo sertifikato, jo 
priedų ir papildymų kopijas kartu su 
techniniais dokumentais nacionalinėms 
institucijoms saugo 10 metų po AAP 
pateikimo rinkai.

9. Gamintojas ES tipo tyrimo sertifikato, jo 
priedų ir papildymų kopijas kartu su 
techniniais dokumentais nacionalinėms 
institucijoms saugo 10 metų nuo AAP 
tiekimo rinkai pradžios.

Or. fr

Pakeitimas 250
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 dalies 3 punkto 3.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Gamintojas kiekvieną atskirą ES tipo 
tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus 
esminius sveikatos apsaugos ir saugos 
reikalavimus atitinkančią AAP pažymi CE 
ženklu.

3.1. Gamintojas kiekvieną atskirą ES tipo 
tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus
šio reglamento reikalavimus atitinkančią 
AAP pažymi CE ženklu.

Or. en

Pakeitimas 251
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitiktis tipui, pagrįsta gaminio patikra –
dalis atitikties įvertinimo procedūros, kurią 

1. Atitiktis tipui, pagrįsta gaminio patikra –
dalis atitikties įvertinimo procedūros, kurią 
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taikydamas gamintojas vykdo 2, 3, 5.2 ir 6 
punktuose nustatytas pareigas, užtikrina ir, 
prisiimdamas individualią atsakomybę, 
pareiškia, kad AAP, kuriai taikomos 4 
punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo 
sertifikate aprašytą tipą ir taikomus
esminius sveikatos apsaugos ir saugos 
reikalavimus, nurodytus 5 straipsnyje ir 
nustatytus II priede.

taikydamas gamintojas vykdo 2, 3, 5.2 ir 6 
punktuose nustatytas pareigas, užtikrina ir, 
prisiimdamas individualią atsakomybę, 
pareiškia, kad AAP, kuriai taikomos 4 
punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo 
sertifikate aprašytą tipą ir taikomus šio 
reglamento reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 252
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojas toliau nurodytus 
dokumentus nacionalinėms institucijoms 
saugo 10 metų po AAP pateikimo rinkai:

6. Gamintojas toliau nurodytus 
dokumentus nacionalinėms institucijoms 
saugo 10 metų nuo AAP tiekimo rinkai 
pradžios:

Or. fr


