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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros gaminių 
saugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1025/2012 bei panaikinamos Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2001/95/EB
(COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0346),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0245/2021),

– atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 40 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A9-
0191/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

1 OL C xxx, xxxx xx xx, p. x.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors rengiami konkretiems 
sektoriams skirti Sąjungos teisės aktai, 
susiję su konkrečių gaminių ar gaminių 
kategorijų saugos aspektais, praktiškai 
neįmanoma priimti teisės aktų, kuriais 
Sąjungoje būtų reglamentuojami visi esami 
arba galbūt dar tik pasirodysiantys 
vartotojų gaminiai. Todėl vis dar būtina 
horizontalaus pobūdžio teisės aktų sistema, 
kad būtų pašalintos spragos ir užtikrinta 
trūkstama vartotojų apsauga, visų pirma 
aukštas vartotojų saugos ir sveikatos 
apsaugos lygis, kaip reikalaujama SESV 
114 ir 169 straipsniuose;

(6) nors rengiami konkretiems 
sektoriams skirti Sąjungos teisės aktai, 
susiję su konkrečių gaminių ar gaminių 
kategorijų saugos aspektais, praktiškai 
neįmanoma priimti teisės aktų, kuriais 
Sąjungoje būtų reglamentuojami visi esami 
arba galbūt dar tik pasirodysiantys 
vartotojų gaminiai. Todėl būtina plati 
horizontalaus pobūdžio teisės aktų sistema, 
kad būtų pašalintos spragos ir taip 
papildytos galiojančių ar būsimų 
konkrečius sektorius reglamentuojančių 
Sąjungos derinamųjų teisės aktų 
nuostatos, ir tais teisės aktais būtų 
užtikrinta trūkstama vartotojų apsauga, 
visų pirma aukštas vartotojų saugos ir 
sveikatos apsaugos lygis, kaip reikalaujama 
SESV 114 ir 169 straipsniuose;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) nors kai kurios nuostatos, 
pavyzdžiui, nuostatos, susijusios su 
didžiąja dalimi ekonominės veiklos 
vykdytojų pareigų, neturėtų būti taikomos 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, nes jie jau yra 
reglamentuojami tokiais teisės aktais, 
siekiant papildyti Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus, turėtų būti taikomos tam tikros 
kitos nuostatos. Visų pirma bendrasis 
gaminių saugos reikalavimas ir susijusios 
nuostatos turėtų būti taikomi vartotojų 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, jei tie teisės aktai 
nėra taikomi tam tikroms rizikos rūšims. 
Šio reglamento nuostatos, susijusios su 
elektroninių prekyviečių pareigomis, su 
nelaimingais atsitikimais susijusiomis 
ekonominės veiklos vykdytojų pareigomis, 

(8) nors kai kurios nuostatos, 
pavyzdžiui, nuostatos, susijusios su 
didžiąja dalimi ekonominės veiklos 
vykdytojų pareigų, neturėtų būti taikomos 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, nes jie jau yra 
reglamentuojami tokiais teisės aktais, 
siekiant papildyti Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus, turėtų būti taikomos tam tikros 
kitos nuostatos. Visų pirma bendrasis 
gaminių saugos reikalavimas ir susijusios 
nuostatos turėtų būti taikomi vartotojų 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, jei tie teisės aktai 
nėra taikomi tam tikroms rizikos rūšims. 
Šio reglamento nuostatos, susijusios su 
elektroninių prekyviečių pareigomis, su 
nelaimingais atsitikimais susijusiomis 
ekonominės veiklos vykdytojų pareigomis, 
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vartotojų teise gauti informaciją, taip pat 
vartotojų gaminių atšaukimu, turėtų būti 
taikomos gaminiams, kuriems taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, kai 
tokiuose teisės aktuose nėra konkrečių 
nuostatų, kuriose būtų nustatytas tas pats 
tikslas. Taip pat sistema RAPEX jau yra 
naudojama įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2019/102025 20 straipsnyje, todėl 
šiame reglamente pateikiamos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojama sistema 
„Saugos vartai“ ir jos veikimas, turėtų būti 
taikomos įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus;

vartotojų teise gauti informaciją ir teisių 
gynimo priemones, taip pat vartotojų 
gaminių atšaukimu, turėtų būti taikomos 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai ta apimtimi, kuria 
tokiuose teisės aktuose nėra konkrečių 
nuostatų, kuriose būtų nustatytas tas pats 
tikslas. Taip pat sistema RAPEX jau yra 
naudojama įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2019/102025 20 straipsnyje, todėl 
šiame reglamente pateikiamos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojama sistema 
„Saugos vartai“ ir jos veikimas, turėtų būti 
taikomos įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus;

__________________ __________________
25 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių 
atitikties, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) 
Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 
(OL L 169, 2019 6 25, p. 1).

25 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių 
atitikties, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) 
Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 
(OL L 169, 2019 6 25, p. 1).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Reglamento (ES) 2019/1020 VII 
skyriaus nuostatos, kuriomis nustatomos į 
Sąjungos rinką patenkančių gaminių 
kontrolės taisyklės, jau yra tiesiogiai 
taikomos gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, ir šiuo reglamentu 
neketinama keisti tokių nuostatų. 
Reglamento (ES) 2019/1020 VII skyriaus 
stabilumas yra ypač svarbus, atsižvelgiant 
į tai, kad už šią kontrolę atsakingos 
institucijos (kurios beveik visose 
valstybėse narėse yra muitinės) ją atlieka 
remdamosi rizikos analize, nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 952/2013 (Sąjungos 

(9) Reglamento (ES) 2019/1020 VII 
skyriaus nuostatos, kuriomis nustatomos į 
Sąjungos rinką patenkančių gaminių 
kontrolės taisyklės, jau yra tiesiogiai 
taikomos gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Už šią kontrolę atsakingos 
institucijos ją turėtų atlikti remdamosi 
rizikos analize, nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 952/2013 (Sąjungos muitinės 
kodeksas) 46 ir 47 straipsniuose, 
įgyvendinimo teisės aktuose ir 
atitinkamose rekomendacijose. Todėl šiuo 
reglamentu visai nekeičiamas Reglamento 
2019/1020 VII skyrius ir tai, kaip valdžios 
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muitinės kodeksas) 46 ir 47 straipsniuose, 
įgyvendinimo teisės aktuose ir 
atitinkamose rekomendacijose. 
Atsižvelgiant į didelį į muitų teritoriją 
įvežamų ir iš jos išvežamų prekių kiekį, 
atliekant muitinį tikrinimą šis rizika 
grindžiamas metodas yra labai svarbus, 
todėl atsižvelgiant į nustatytus prioritetus 
taikomos konkrečios kontrolės priemonės. 
Tai, kad Reglamento 2019/1020 VII 
skyrius reglamentu visai nekeičiamas, 
jame tiesiogiai nurodant muitinės teisės 
aktuose nustatytą rizika grindžiamą 
metodą, praktiškai reiškia, kad valdžios 
institucijos (įskaitant muitines), atsakingos 
už gaminių, patenkančių į Sąjungos rinką, 
kontrolę, atsižvelgdamos į rizikos 
pasireiškimo tikimybę ir padarinius, 
turėtų atlikti tik rizikingiausių gaminių 
muitinį tikrinimą, taip užtikrindamos savo 
veiklos veiksmingumą ir efektyvumą, taip 
pat savo galimybes atlikti tokią kontrolę;

institucijos, atsakingos už gaminių, 
patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę, 
organizuoja ir vykdo savo veiklą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) rinkos priežiūros teisinės sistemos, 
skirtos gaminiams, kuriems taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai ir 
Reglamentas (ES) 2019/1020, ir 
gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti kiek galima 
labiau suderintos. Todėl rinkos priežiūros 
veiklos, pareigų, įgaliojimų, priemonių ir 
rinkos priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo srityse būtina suderinti 
šiuos dvejus nuostatų rinkinius. Tuo 
tikslu Reglamento (ES) 2019/1020 10–16 
straipsniai, 18, 19 ir 21–24 straipsniai taip 
pat turėtų būti taikomi gaminiams, 
kuriems taikomas šis reglamentas;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsargumo principas yra svarbus 
principas, taikomas siekiant užtikrinti 
gaminių ir vartotojų saugą, todėl 
taikydami šį reglamentą visi atitinkami 
subjektai turėtų į jį tinkamai atsižvelgti;

Išbraukta.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant taip pat į plačią 
sveikatos sąvokos26 taikymo sritį, taikant šį 
reglamentą į aplinkai dėl gaminio kylantį 
pavojų reikėtų atsižvelgti tiek, kiek jis taip 
pat gali galiausiai kelti pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai;

Išbraukta.

__________________
26 Europos Aplinkos Agentūra, „Sveika 
aplinka, sveikas gyvenimas: kaip aplinka 
veikia sveikatą ir gerovę Europoje“ (angl. 
Healthy environment, healthy lives: how 
the environment influences health and 
well-being in Europe), EAA ataskaita 
Nr. 21/2019, 2020 m. rugsėjo 8 d.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiame reglamente nustatyti 
reikalavimai turėtų būti taikomi 
naudotiems gaminiams arba taisomiems, 
atnaujintiems arba perdirbtiems 

(16) šiame reglamente nustatyti 
reikalavimai turėtų būti taikomi 
naudotiems gaminiams arba taisomiems, 
atnaujintiems arba perdirbtiems 
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gaminiams, kurie vykdant komercinę 
veiklą vėl patenka į tiekimo grandinę, 
išskyrus tuos gaminius, kurių atitikties 
pažangiausiems saugos standartams 
vartotojas pagrįstai negali tikėtis, 
pavyzdžiui, antikvariniai daiktai arba 
gaminiai, kurie rinkai pateikiami kaip 
taisytini arba atnaujintini;

gaminiams, kurie vykdant komercinę 
veiklą vėl patenka į tiekimo grandinę, 
išskyrus tuos gaminius, kurių atitikties 
pažangiausiems saugos standartams 
vartotojas pagrįstai negali tikėtis, 
pavyzdžiui, antikvariniai daiktai arba 
gaminiai, kurie rinkai aiškiai pateikiami 
kaip taisytini arba atnaujintini, arba kurie 
pateikiami kaip kolekcionuojami istorinės 
reikšmės daiktai;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas paslaugoms. Tačiau, kad 
vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
tikslai būtų tikrai pasiekti, gaminiai, kurie 
vartotojams tiekiami arba siūlomi kartu su 
teikiamomis paslaugomis, įskaitant 
gaminius, su kuriais vartotojai susiduria 
tiesiogiai, kai jiems teikiamos paslaugos, 
turėtų būti įtraukti į šio reglamento 
taikymo sritį. Į šio reglamento taikymo sritį 
neturėtų būti įtraukti įrenginiai, kuriais 
vartotojai važiuoja ar keliauja ir kuriuos 
naudoja paslaugos teikėjas, kadangi jie 
turėtų būti vertinami kartu su teikiamos 
paslaugos sauga;

(18) šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas paslaugoms. Tačiau, kad 
vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
tikslai būtų tikrai pasiekti, gaminiai, kurie 
vartotojams tiekiami arba siūlomi kartu su 
teikiamomis paslaugomis, įskaitant 
gaminius, su kuriais vartotojai susiduria 
tiesiogiai, kai jiems teikiamos paslaugos, 
turėtų būti įtraukti į šio reglamento 
taikymo sritį. Tačiau į šio reglamento 
taikymo sritį neturėtų būti įtraukti 
įrenginiai, kuriais vartotojai važiuoja ar 
keliauja, kai juos tiesiogiai naudoja 
paslaugos teikėjas transporto paslaugos 
atžvilgiu, kadangi jie turėtų būti vertinami 
kartu su teikiamos paslaugos sauga;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) naujos technologijos taip pat kelia 
naują riziką vartotojų sveikatai ir saugai 
arba keičia esamos rizikos pasireiškimo 
būdą, pavyzdžiui, neteisėta išorinė prieiga 

(20) naujos technologijos taip pat gali 
kelti naują riziką vartotojų sveikatai ir 
saugai arba keisti esamos rizikos 
pasireiškimo būdą, pavyzdžiui, neteisėta 
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prie gaminio arba jo savybių keitimas; išorinė prieiga prie gaminio arba jo savybių 
keitimas. Naujos technologijos, pvz., 
programinės įrangos atnaujinimai, gali iš 
esmės pakeisti originalų gaminį ir jam 
tuomet galėtų būti atliktas naujas rizikos 
vertinimas, jei toks esminis jo pakeitimas 
daro poveikį jo saugai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos pateikiamą apibrėžtį, 
sveikata yra visiškos fizinės, protinės ir 
socialinės gerovės būsena, o ne tik ligos 
arba negalios nebuvimas. Šia apibrėžtimi 
patvirtinama, kad kuriant naujas 
technologijas vartotojų sveikatai gali kilti 
nauja rizika, pavyzdžiui, psichologinė, 
vystymosi, ypač vaikų atveju, protinė, 
depresijos, nemigos arba pakitusios 
smegenų funkcijos rizika;

(21) pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos pateikiamą apibrėžtį, 
sveikata yra visiškos fizinės, protinės ir 
socialinės gerovės būsena, o ne tik ligos 
arba negalios nebuvimas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) konkrečios kibernetinės rizikos, 
turinčios poveikį vartotojų saugai, taip pat 
protokolų ir sertifikavimo klausimus 
galima spręsti sektorių teisės aktais. Tačiau 
sektorių teisės aktuose esant spragų, turėtų 
būti užtikrinama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurdami gaminius, ir 
nacionalinės valdžios institucijos, juos 
vertindamos, atsižvelgtų į su naujomis 
technologijomis susijusią riziką, kad būtų 
užtikrinta, kad atlikus gaminio pakeitimus 
jis netaptų nesaugus;

(22) konkrečios kibernetinės rizikos, 
turinčios poveikį vartotojų saugai, taip pat 
protokolų ir sertifikavimo klausimus 
galima spręsti sektorių teisės aktais. Tačiau 
turėtų būti užtikrinama, kad atvejais, kai 
negalima taikyti sektorių teisės aktų, 
ekonominės veiklos vykdytojai, kurdami 
gaminius, ir nacionalinės valdžios 
institucijos, juos vertindamos, atsižvelgtų į 
su naujomis technologijomis susijusią 
riziką, kad būtų užtikrinta, kad atlikus 
gaminio pakeitimus jis netaptų nesaugus;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus svarbius aspektus, 
konkrečiai į jų savybes ir pateikimą, taip 
pat į specifinius tam tikrų kategorijų 
vartotojų, kurie gali naudoti gaminius, ypač 
tvaikų, vyresnio amžiaus asmenų ir negalią 
turinčių asmenų, poreikius ir jiems 
kylančią riziką. Taigi, jei reikia pateikti 
konkrečią informaciją, kad tam tikros 
kategorijos asmenims būtų užtikrinta 
gaminių saugą, vertinant gaminių saugą 
taip pat reikėtų atsižvelgti į šios 
informacijos pateikimą ir jos prieinamumą. 
Gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į tai, ar yra poreikis gaminių 
saugą išlaikyti visą jų naudojimo laiką;

(23) gaminių sauga turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į visus svarbius aspektus, 
konkrečiai į jų savybes, pvz., fizines, 
mechanines ir chemines savybes, ir 
pateikimą, taip pat į specifinius tam tikrų 
kategorijų vartotojų, kurie gali naudoti 
gaminius, ypač tvaikų, vyresnio amžiaus 
asmenų ir negalią turinčių asmenų, 
poreikius ir jiems kylančią riziką, susijusią 
su aplinkos rizika tiek, kiek tai gali kelti 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai. 
Atliekant tą vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į susietųjų skaitmeninių 
produktų keliamą pavojų sveikatai, 
įskaitant psichikos sveikatą, ypač 
pažeidžiamiems vartotojams, pvz., 
vaikams. Todėl, vertindami skaitmeninių 
susietųjų produktų, kurie gali turėti įtakos 
vaikams, saugą, gamintojai turėtų 
užtikrinti, kad rinkai jų tiekiami produktai 
atitiktų aukščiausius saugos, saugumo ir 
pritaikytosios privatumo apsaugos 
standartus, atsižvelgiant į vaikų interesus. 
Be to, jei reikia pateikti konkrečią 
informaciją, kad tam tikros kategorijos 
asmenims būtų užtikrinta gaminių saugą, 
vertinant gaminių saugą taip pat reikėtų 
atsižvelgti į šios informacijos pateikimą ir 
jos prieinamumą. Visų gaminių sauga 
turėtų būti vertinama atsižvelgiant į tai, ar 
yra poreikis gaminių saugą išlaikyti visą jų 
naudojimo laiką;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) ekonominės veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas 
tiekimo grandinėje, turėtų būti taikomos su 
gaminių sauga susijusios pareigos, kad 
būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų sauga 
ir sveikatos apsauga. Visi tiekimo ir 
platinimo grandinėje dalyvaujantys 
ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis 
atitinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog 
rinkai tieks tik saugius ir šio reglamento 
reikalavimus atitinkančius gaminius. 
Būtina aiškiai ir proporcingai paskirstyti 
pareigas, kurios atitiktų kiekvieno 
ekonominės veiklos vykdytojo funkcijas 
tiekimo ir platinimo procese;

(24) ekonominės veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas 
tiekimo grandinėje, turėtų būti taikomos 
proporcingos su gaminių sauga susijusios 
pareigos, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
vartotojų sauga ir sveikatos apsauga, kartu 
užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos 
veikimą. Visi tiekimo ir platinimo 
grandinėje dalyvaujantys ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių, kad užtikrintų, jog rinkai tieks 
tik saugius ir šio reglamento reikalavimus 
atitinkančius gaminius. Būtina aiškiai ir 
proporcingai paskirstyti pareigas, kurios 
atitiktų kiekvieno ekonominės veiklos 
vykdytojo funkcijas tiekimo ir platinimo 
procese; Siekiant subalansuoti 
administracinę naštą turėtų būti leidžiama 
naudoti skaitmenines vartotojų 
informavimo priemones, siekiant teikti 
informaciją tvariu ir ilgą laiką prieinamu 
būdu. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, 
svarbu užtikrinti, kad visų prekių tiekimo 
ir platinimo grandinėje dalyvaujančių 
ekonominės veiklos vykdytojų kontaktinė 
informacija būtų lengvai prieinama 
vartotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir kad kartu su gaminiais 
būtų pateikiami atitinkami dokumentai. 
Tą informaciją ekonominės veiklos 
vykdytojai galėtų papildomai pateikti 
skaitmenine forma naudodamiesi 
elektroniniais sprendimais, pavyzdžiui, 
QR arba duomenų matricos kodu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) kad ekonominės veiklos vykdytojai, 
kurie yra MVĮ ir labai mažos įmonės, 
galėtų vykdyti naujus šiuo reglamentu 
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nustatytus įpareigojimus, Komisija turėtų 
pateikti jiems praktines ir pritaikytas 
gaires, pvz., sukurti tiesioginį kanalą, 
kuriuo būtų galima susisiekti su 
ekspertais, jei kiltų klausimų, atsižvelgiant 
į poreikį supaprastinti ir sumažinti 
administracinę naštą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) nuotolinė prekyba, įskaitant 
pardavimą internetu, taip pat turėtų būti 
įtraukta į šio reglamento taikymo sritį. 
Pardavimui internetu nuosekliai ir stabiliai 
augant, ėmė rastis nauji verslo modeliai ir 
nauji rinkos dalyviai, kaip antai 
elektroninės prekyvietės;

(25) nuotolinė prekyba, įskaitant 
pardavimą internetu, taip pat turėtų būti 
įtraukta į šio reglamento taikymo sritį. 
Pardavimui internetu nuosekliai ir stabiliai 
augant, ėmė rastis nauji verslo modeliai, 
naujos problemos, susiję su gaminių 
sauga, ir nauji rinkos dalyviai, kaip antai 
elektroninės prekyvietės.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) tuo atveju, kai gaminys siūlomas 
pirkti nuotolinės prekybos priemonėmis, 
gaminys turėtų būti laikomas patiekiamu 
rinkai, jei pasiūlymas pirkti skirtas 
vartotojams Sąjungoje. Laikantis taikomų 
Sąjungos taisyklių dėl tarptautinės 
privatinės teisės, siekiant nustatyti, ar 
pasiūlymas yra skirtas vartotojams 
Sąjungoje, turėtų būti atliekama 
kiekvieno konkretaus atvejo analizė. 
Pasiūlymas pirkti turėtų būti laikomas 
skirtu vartotojams Sąjungoje, jei 
atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas bet kokiomis priemonėmis 
nukreipia savo veiklą į valstybę narę. 
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Atliekant kiekvieno konkretaus atvejo 
analizę reikia atsižvelgti į atitinkamus 
veiksnius, pavyzdžiui, geografines 
vietoves, į kurias gali būti siunčiamas 
gaminys, kalbas, kuriomis teikiamas 
pasiūlymas ar užsakymas, arba mokėjimo 
būdus. Pardavimo internetu atveju 
nepakanka vien to, kad ekonominės 
veiklos vykdytojų arba tarpininkų 
interneto svetainė yra prieinama 
valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė 
vartotojo gyvenamoji vieta;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) elektroninės prekyvietės, kuriomis 
naudodamiesi ekonominės veiklos 
vykdytojai gali pasiekti neribotą vartotojų 
skaičių, vaidina svarbų vaidmenį tiekimo 
grandinėje, taigi ir gaminių saugos 
sistemoje;

(26) elektroninės prekyvietės, kuriomis 
naudodamiesi ekonominės veiklos 
vykdytojai gali pasiekti neribotą vartotojų 
skaičių, vaidina svarbų vaidmenį tiekimo 
grandinėje, taigi ir gaminių saugos 
sistemoje; elektroninės prekyvietės, 
atsižvelgiant į jų verslo modelį ir vaidmenį 
bei dalyvavimą tiekimo grandinėje, taip 
pat galėtų būti laikomos gamintoju, 
importuotoju platintoju, realizavimo 
paslaugų teikėju ar įgaliotu atstovu ir šiuo 
atveju joms turėtų būti taikomi teisiniai 
įsipareigojimai ir atsakomybė, taikytini 
šiems subjektams, kaip apibrėžta šiame 
reglamente arba atitinkamuose 
derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose. 
Pvz., jei elektroninė prekyvietė prisistato 
kaip gamintoja, ant gaminio nurodydama 
savo pavadinimą, prekės ženklą ar kitą 
skiriamąjį ženklą, arba jeigu ji gaminį 
perdirba arba jos veikla turi įtakos 
gaminio saugos savybėms, ji turėtų būti 
laikoma gamintoju ir turėtų prisiimti 
tokius įsipareigojimus;

Pakeitimas 18
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2018 m. pasirašytame 
Įsipareigojime užtikrinti produktų saugą, 
prie kurio nuo to laiko prisijungė daugybė 
prekyviečių, numatomi savanoriški 
įsipareigojimai dėl gaminių saugos. 
Įsipareigojimo užtikrinti produktų saugą 
vaidmuo didinant vartotojų apsaugą nuo 
internetu parduodamų pavojingų gaminių 
pasitvirtino. Vis dėlto kadangi šis 
įsipareigojimas yra savanoriško pobūdžio 
ir savanoriškais pagrindais jį prisiėmė tik 
nedidelis skaičius elektroninių prekyviečių, 
jo veiksmingumas nėra didelis ir juo 
negalima užtikrinti vienodų sąlygų;

(28) 2018 m. pasirašytame 
Įsipareigojime užtikrinti produktų saugą, 
prie kurio nuo to laiko prisijungė daugybė 
prekyviečių, numatomi savanoriški 
įsipareigojimai dėl gaminių saugos, 
siekiant padidinti vartotojų apsaugą nuo 
internetu parduodamų pavojingų gaminių. 
Vis dėlto kadangi šis įsipareigojimas yra 
savanoriško pobūdžio ir savanoriškais 
pagrindais jį prisiėmė tik nedidelis skaičius 
elektroninių prekyviečių, tai vykdant kai 
kuriuos savanoriškus įsipareigojimus dėl 
gaminių saugos nepasiekta pažangos, jo 
veiksmingumas nėra didelis vartotojų 
atžvilgiu ir juo negalima užtikrinti vienodų 
sąlygų;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Šiuo reglamentu taip pat turėtų 
būti nustatomos nuostatos, kuriomis 
elektroninės prekyvietės būtų skatinamos 
sudaryti savanoriškus susitarimo 
memorandumus su rinkos priežiūros 
institucijomis arba vartotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 
prisiimti didesnius nei Sąjungos teisėje 
nustatytos teisinės prievolės savanoriškus 
įsipareigojimus dėl internetu parduodamų 
gaminių;

Pakeitimas 20

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

(30a) Elektroninės prekyvietės turėtų 
nustatyti vieną bendrą informacinį centrą 
vartotojams, kuris veiktų kaip viena 
bendra prieiga, skirta vartotojų 
pranešimams gaminių saugos klausimais, 
ir kuris paskui juos galėtų nukreipti į 
tinkamą elektroninės prekyvietės 
paslaugų padalinį. Tai neturėtų užkirsti 
kelio tam, kad vartotojams būtų suteikta 
galimybė naudotis papildomais 
informaciniais centrais konkrečioms 
paslaugoms teikti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) šiuo reglamentu elektroninėms 
prekyvietėms nustatytos pareigos neturėtų 
būti nei bendra pareiga stebėti informaciją, 
kurią jos perduoda ar saugo, nei aktyviai 
ieškoti faktų arba aplinkybių, rodančių 
neteisėtą veiklą, pavyzdžiui, pavojingų 
gaminių pardavimą internetu. Vis dėlto 
elektroninės prekyvietės, faktiškai 
sužinojusios apie neteisėtą turinį arba, 
žalos atlyginimo ieškinių atveju, apie jį 
informuotos, visų pirma tais atvejais, kai 
elektroninė prekyvietė buvo informuota 
apie faktus arba aplinkybes, kuriais 
remdamasis rūpestingas ekonominės 
veiklos vykdytojas turėtų nustatyti 
atitinkamą neteisėtumą, siekdamas būti 
atleistas nuo atsakomybės už prieglobos 
paslaugų teikimą pagal Elektroninės 
prekybos direktyvą ir [Skaitmeninių 
paslaugų aktą], turėtų skubiai pašalinti su 
pavojingais gaminiais susijusį turinį iš savo 
elektroninių sąsajų. Elektroninės 
prekyvietės, pagal Reglamento (ES).../... 
[Skaitmeninių paslaugų akto] [14 straipsnį] 
gavusios pranešimų dėl turinio, susijusio su 

(32) šiuo reglamentu elektroninėms 
prekyvietėms nustatytos pareigos neturėtų 
būti nei bendra pareiga stebėti informaciją, 
kurią jos perduoda ar saugo, nei aktyviai 
ieškoti faktų arba aplinkybių, rodančių 
neteisėtą veiklą, pavyzdžiui, pavojingų 
gaminių pardavimą internetu. Vis dėlto 
elektroninės prekyvietės, faktiškai 
sužinojusios apie neteisėtą turinį arba, 
žalos atlyginimo ieškinių atveju, apie jį 
informuotos, visų pirma tais atvejais, kai 
elektroninė prekyvietė buvo informuota 
apie faktus arba aplinkybes, kuriais 
remdamasis rūpestingas ekonominės 
veiklos vykdytojas turėtų nustatyti 
atitinkamą neteisėtumą, siekdamas būti 
atleistas nuo atsakomybės už prieglobos 
paslaugų teikimą pagal Elektroninės 
prekybos direktyvą ir [Skaitmeninių 
paslaugų aktą], turėtų skubiai pašalinti su 
pavojingais gaminiais susijusį turinį iš savo 
elektroninių sąsajų. Elektroninės 
prekyvietės, pagal Reglamento (ES).../... 
[Skaitmeninių paslaugų akto] [14 straipsnį] 
gavusios pranešimų dėl turinio, susijusio su 
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nesaugiais gaminiais, turėtų juos tvarkyti 
per papildomus šiame reglamente 
nustatytus terminus;

nesaugiais gaminiais, turėtų juos tvarkyti 
per papildomus šiame reglamente 
nustatytus terminus; Be to, elektroninės 
prekyvietės primygtinai raginamos 
patikrinti gaminius su „Saugos vartų“ 
sistema, prieš pateikiant gaminius savo 
interneto svetainėse.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Reglamento (ES) 2019/1020 14 
straipsnio 4 dalimi rinkos priežiūros 
institucijoms suteikiami įgaliojimai, kai 
nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis 
būtų galima pašalinti rimtą pavojų, 
reikalauti iš elektroninės sąsajos pašalinti 
turinį, kuriame nurodyti susiję gaminiai, 
arba reikalauti pateikti aiškų įspėjimą 
galutiniams paslaugų gavėjams, kai jie 
jungiasi prie elektroninės sąsajos. 
Reglamento (ES) 2019/1020 14 straipsnio 
4 dalimi rinkos priežiūros institucijoms 
suteikti įgaliojimai taip pat turėtų būti 
taikomi šiame reglamente. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą 
taikant šį reglamentą ir išvengti pavojingų 
gaminių Sąjungos rinkoje, šis įgaliojimas 
turėtų būti taikomas visais atvejais, kai tai 
būtina ir neprieštaraujama proporcingumo 
principui, taip pat nerimtą pavojų 
keliantiems gaminiams. Labai svarbu, kad 
elektroninės prekyvietės kuo skubiau 
vykdytų tokius nurodymus. Todėl šiuo 
atžvilgiu šiame reglamente nustatomi 
privalomi terminai, nedarant poveikio 
galimybei pačiame nurodyme nustatyti 
trumpesnį terminą. Šiais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi pagal Skaitmeninių 
paslaugų akto [8 straipsnį];

(33) Reglamento (ES) 2019/1020 14 
straipsnio 4 dalimi rinkos priežiūros 
institucijoms suteikiami įgaliojimai, kai 
nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis 
būtų galima pašalinti rimtą pavojų, 
reikalauti iš elektroninės sąsajos pašalinti 
turinį, kuriame nurodyti susiję gaminiai, 
arba reikalauti pateikti aiškų įspėjimą 
galutiniams paslaugų gavėjams, kai jie 
jungiasi prie elektroninės sąsajos. 
Reglamento (ES) 2019/1020 14 straipsnio 
4 dalimi rinkos priežiūros institucijoms 
suteikti įgaliojimai taip pat turėtų būti 
taikomi šiame reglamente. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą 
taikant šį reglamentą ir išvengti pavojingų 
gaminių Sąjungos rinkoje, šis įgaliojimas 
turėtų būti taikomas visais atvejais, kai tai 
būtina ir neprieštaraujama proporcingumo 
principui, taip pat nerimtą pavojų 
keliantiems gaminiams. Labai svarbu, kad 
elektroninės prekyvietės kuo skubiau 
vykdytų tokius nurodymus. Todėl šiuo 
atžvilgiu šiame reglamente nustatomi 
privalomi terminai. Šiais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi pagal Skaitmeninių 
paslaugų akto [8 straipsnį];

Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) net jei sistemoje „Saugos vartai“ 
pateiktoje informacijoje nėra nurodyto 
tikslaus universaliojo ištekliaus adreso 
(URL) ir, prireikus, papildomos 
informacijos, pagal kurią būtų galima 
nustatyti atitinkamą neteisėtą turinį, 
elektroninės prekyvietės vis tiek turėtų 
atsižvelgti į perduotą informaciją, 
pavyzdžiui, produktų identifikatorius, jei 
jie pateikti, ir kitą gaminių atsekamumui 
naudojamą informaciją, taikydamos bet 
kokias priemones, kurias priima savo 
iniciatyva ir kuriomis siekiama aptikti ir 
atpažinti jų prekyvietėje siūlomus 
pavojingus gaminius, ir, jei reikia, juos 
pašalinti arba panaikinti prieigą prie jų;

(34) net jei sistemoje „Saugos vartai“ 
pateiktoje informacijoje nėra nurodyto 
tikslaus universaliojo ištekliaus adreso 
(URL) ir, prireikus, papildomos 
informacijos, pagal kurią būtų galima 
nustatyti atitinkamą neteisėtą turinį, 
elektroninės prekyvietės vis tiek turėtų 
atsižvelgti į perduotą informaciją, 
pavyzdžiui, produktų identifikatorius, jei 
jie pateikti, ir kitą gaminių atsekamumui 
naudojamą informaciją, taikydamos bet 
kokias priemones, kurias priima savo 
iniciatyva ir kuriomis siekiama aptikti ir 
atpažinti jų prekyvietėje siūlomus 
pavojingus gaminius, ir, jei reikia, juos 
pašalinti arba panaikinti prieigą prie jų; Vis 
dėlto sistema „Saugos vartai“ turėtų būti 
modernizuota ir atnaujinta, kad 
elektroninėms prekyvietėms būtų lengviau 
aptikti nesaugius gaminius, ir tuo tikslu 
turėtų būti galima įgyvendinti nuostatas 
dėl neteisėto turinio, susijusio su 
pavojingais gaminiais, pašalinimo iš 
elektroninių prekyviečių naudojantis 
Sąjungos pranešimų sistema, sukurta ir 
išplėtota sistemoje „Saugos vartai“;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) įgyvendindamas Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] [19 
straipsnį] ir siekdamas atsižvelgti į 
internetu parduodamų gaminių saugą, 
skaitmeninių paslaugų koordinatorius 
turėtų suteikti patikimų pranešėjų statusą 
visų pirma vartotojų organizacijoms ir 
vartotojų interesus atstovaujančioms 

(35) įgyvendindamas Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] [19 
straipsnį] ir siekdamas atsižvelgti į 
internetu parduodamų gaminių saugą, 
skaitmeninių paslaugų koordinatorius 
turėtų suteikti patikimų pranešėjų statusą 
visų pirma vartotojų organizacijoms ir 
vartotojų interesus atstovaujančioms 
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asociacijoms, joms pateikus prašymą, jeigu 
įvykdytos tame straipsnyje nustatytos 
sąlygos;

asociacijoms bei kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, jiems 
pateikus prašymą, jeigu įvykdytos tame 
straipsnyje nustatytos sąlygos;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) gaminių atsekamumas yra labai 
svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą 
pavojingų gaminių rinkos priežiūrą ir 
taisomuosius veiksmus. Nuo pavojingų 
gaminių vartotojai taip pat turėtų būti 
vienodai apsaugoti neelektroniniuose ir 
elektroniniuose prekybos kanaluose, be 
kita ko, perkant gaminius elektroninėse 
prekyvietėse. Remiantis Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] 
nuostatomis dėl prekiautojų atsekamumo, 
elektroninės prekyvietės neturėtų savo 
platformose įtraukti į sąrašą tų gaminių, 
kuriuos parduodantys prekiautojai 
nepateikia visos informacijos, susijusios su 
gaminių sauga ir atsekamumu, kaip 
nurodyta šiame reglamente. Tokia 
informacija turėtų būti pateikiama kartu su 
į sąrašą įtrauktais gaminiais, kad vartotojai 
turėtų prieigą prie vienodos informacijos 
elektroniniuose ir neelektroniniuose 
kanaluose. Tačiau elektroninė prekyvietė 
neturėtų būti atsakinga už pačios 
informacijos išsamumo, teisingumo ir 
tikslumo tikrinimą, nes pareiga užtikrinti 
gaminių atsekamumą tenka prekiautojui;

(36) gaminių atsekamumas yra labai 
svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą 
pavojingų gaminių rinkos priežiūrą ir 
taisomuosius veiksmus. Nuo pavojingų 
gaminių vartotojai taip pat turėtų būti 
vienodai apsaugoti neelektroniniuose ir 
elektroniniuose prekybos kanaluose, be 
kita ko, perkant gaminius elektroninėse 
prekyvietėse. Remiantis Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] 
nuostatomis dėl prekiautojų atsekamumo, 
elektroninės prekyvietės neturėtų savo 
platformose įtraukti į sąrašą tų gaminių, 
kuriuos parduodantys prekiautojai 
nepateikia visos informacijos, susijusios su 
gaminių sauga ir atsekamumu, kaip 
nurodyta šiame reglamente. Tokia 
informacija turėtų būti pateikiama kartu su 
į sąrašą įtrauktais gaminiais, kad vartotojai 
turėtų prieigą prie vienodos informacijos 
elektroniniuose ir neelektroniniuose 
kanaluose.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) taip pat svarbu, kad elektroninės 
prekyvietės gaminių saugos klausimais 
glaudžiai bendradarbiautų su rinkos 
priežiūros institucijomis, teisėsaugos 
institucijomis ir atitinkamais ekonominės 
veiklos vykdytojais. Pagal Reglamento 
(ES) 2019/1020 7 straipsnio 2 dalį, 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams nustatyta pareiga bendradarbiauti 
su rinkos priežiūros institucijomis dėl 
gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas, todėl ji turėtų būti nustatyta 
dėl visų vartotojų gaminių. Pavyzdžiui, 
rinkos priežiūros institucijos nuolat 
tobulina technologines priemones, kurias 
jos naudoja vykdydamos skaitmeninės 
rinkos priežiūrą, kad nustatytų internetu 
parduodamus pavojingus gaminius. Kad 
šios priemonės veiktų, elektroninės 
prekyvietės turėtų suteikti prieigą prie savo 
sąsajų. Be to, gaminių saugos tikslais 
rinkos priežiūros institucijos taip pat gali 
perimti elektroninių prekyviečių duomenis;

(37) taip pat svarbu, kad elektroninės 
prekyvietės gaminių saugos klausimais 
glaudžiai bendradarbiautų su rinkos 
priežiūros institucijomis, teisėsaugos 
institucijomis ir atitinkamais ekonominės 
veiklos vykdytojais. Pagal Reglamento 
(ES) 2019/1020 7 straipsnio 2 dalį, 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams nustatyta pareiga bendradarbiauti 
su rinkos priežiūros institucijomis dėl 
gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas, todėl ji turėtų būti nustatyta 
dėl visų vartotojų gaminių. Pavyzdžiui, 
rinkos priežiūros institucijos nuolat 
tobulina technologines priemones, kurias 
jos naudoja vykdydamos skaitmeninės 
rinkos priežiūrą, kad nustatytų internetu 
parduodamus pavojingus gaminius. Kad 
šios priemonės veiktų, elektroninės 
prekyvietės turėtų suteikti prieigą prie savo 
sąsajų. Be to, tik gaminių saugos tikslais 
rinkos priežiūros institucijos ir kitos 
kompetentingos institucijos, gavusios 
prašymą, taip pat gali perimti elektroninių 
prekyviečių duomenis;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) atsargumo principas yra svarbus 
principas, taikomas siekiant užtikrinti 
gaminių ir vartotojų saugą, todėl rinkos 
priežiūros institucijos turėtų taikydamos šį 
reglamentą proporcingai į jį atsižvelgti;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) tais atvejais, kai ekonominės 
veiklos vykdytojai arba rinkos priežiūros 
institucijos gali rinktis iš įvairių taisomųjų 
veiksmų, pirmenybė turėtų būti teikiama 
tvariausiems veiksmams, kuriais daromas 
mažiausias poveikis aplinkai, pavyzdžiui, 
gaminio taisymui, jei dėl jo nesumažėtų 
gaminio saugos lygis;

(40) tais atvejais, kai ekonominės 
veiklos vykdytojai arba rinkos priežiūros 
institucijos gali rinktis iš įvairių taisomųjų 
veiksmų, pirmenybė turėtų būti teikiama 
tvariausiems veiksmams, kuriais daromas 
mažiausias poveikis aplinkai, pavyzdžiui, 
gaminio taisymui, su sąlyga, kad dėl jo 
nesumažės gaminio saugos lygis ar nebus 
daromas poveikis vartotojų teisėms pagal 
kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) ekonominės veiklos vykdytojams 
tiekiant gaminius rinkai, kartu su 
atitinkamais siūlomais gaminiais turėtų 
būti pateikiama būtiniausia informacija 
apie gaminių saugą ir atsekamumą. Tai 
neturėtų pažeisti informacijos teikimo 
reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES31, 
pavyzdžiui, reikalavimo pateikti 
informaciją apie pagrindines prekės 
ypatybes, tiek, kiek tikslinga laikmenos ir 
prekės atžvilgiu;

Išbraukta.

__________________
31 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Pakeitimas 30
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) užtikrinus gaminių visoje tiekimo 
grandinėje identifikavimą ir atsekamumą, 
sudaromos sąlygos nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojus ir pavojingiems 
gaminiams taikyti veiksmingus 
taisomuosius veiksmus, kaip antai 
konkrečių gaminių atšaukimą iš rinkos. 
Gaminių identifikavimas ir atsekamumas 
užtikrina, kad vartotojai ir ekonominės 
veiklos vykdytojai gaus tikslią informaciją 
apie pavojingus gaminius, o tai didina 
pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingų prekybos sutrikimų. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Tokie atsekamumo 
reikalavimai galėtų būti sugriežtinti tam 
tikriems gaminiams. Gamintojai taip pat 
turėtų parengti su savo gaminiais 
susijusius techninius dokumentus, 
kuriuose turėtų būti pateikta informacija, 
kuria įrodoma, kad jų gaminys yra 
saugus;

(44) užtikrinus gamintojo ir kitų 
atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų 
visoje tiekimo grandinėje identifikavimą ir 
informacijos apie juos pateikimą, 
sudaromos sąlygos nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojus ir, prireikus,  
pavojingiems gaminiams taikyti 
veiksmingus ir proporcingus taisomuosius 
veiksmus, kaip antai konkrečių gaminių 
atšaukimą iš rinkos. Gamintojo ir kitų 
atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų 
identifikavimas ir informacijos apie juos 
pateikimas užtikrina, kad vartotojai, 
įskaitant neįgaliuosius, ir rinkos 
priežiūros institucijos gaus tikslią 
informaciją apie pavojingus gaminius, o tai 
didina pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingų prekybos sutrikimų. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo ir kitų 
atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų 
identifikavimą. Tokie reikalavimai galėtų 
būti sugriežtinti tam tikriems gaminiams, 
kurie gali kelti rimtą pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai, taikant duomenų 
rinkimo ir saugojimo sistemą, pagal kurią 
būtų galima ne tik identifikuoti gaminį, 
bet ir jo sudedamąsias dalis arba jo 
tiekimo grandinėje dalyvaujančius 
ekonominės veiklos vykdytojus. Tai 
neturėtų pažeisti informacijos teikimo 
reikalavimų, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2011/83/ES1a, pavyzdžiui, reikalavimo 
pateikti informaciją apie pagrindines 
prekės ypatybes, tiek, kiek tikslinga 
laikmenos ir prekės atžvilgiu;

_______________
1a 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 
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dalies keičiamos Tarybos direktyva 
93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 
85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 
2011 11 22, p. 64).

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Gamintojai taip pat turėtų parengti 
su savo gaminiais susijusius techninius 
dokumentus, kuriuose turėtų būti pateikta 
informacija, kuria įrodoma, kad jų 
gaminys yra saugus; pateiktinos 
informacijos kiekis turėtų būti 
proporcingas gaminio sudėtingumui ir 
galimai rizikai. Gamintojai ypač turėtų 
pateikti bendrą gaminio ir jo esminių 
savybių, kurios yra svarbios vertinant 
gaminio saugą, aprašymą. Jei tai 
sudėtingi gaminiai arba didesnės rizikos 
gaminiai, pateiktinai informacijai gali 
prireikti išsamesnio gaminio aprašymo, 
įskaitant galimos rizikos analizę ir 
technines priemones, priimtas siekiant 
sumažinti arba pašalinti riziką. Tokiais 
atvejais, jei gaminys atitinka Europos 
standartus arba kitus elementus, taikomus 
siekiant įvykdyti bendrąjį saugos 
reikalavimą, taip pat turėtų būti pateiktas 
tų elementų sąrašas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) rinkos priežiūros teisinės sistemos, Išbraukta.
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skirtos gaminiams, kuriems taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai ir 
Reglamentas (ES) 2019/1020, ir 
gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti kiek galima 
labiau suderintos. Todėl rinkos priežiūros 
veiklos, pareigų, įgaliojimų, priemonių ir 
rinkos priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo srityse būtina 
panaikinti atotrūkį tarp šių dviejų 
nuostatų rinkinių. Tuo tikslu Reglamento 
(ES) 2019/1020 10–16 straipsniai, 18, 19 
ir 21–24 straipsniai taip pat turėtų būti 
taikomi gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) rinkos priežiūros institucijos turėtų 
reguliariai tikrinti gaminius, įsigytus 
neatskleidžiant tapatybės, visų pirma 
elektroninėms prekyvietėms tiekiamus 
gaminius ir gaminius, apie kuriuos 
dažniausiai pranešama per sistemą 
„Saugos vartai“.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) turėtų būti nustatytas valstybių 
narių ir Komisijos keitimasis informacija 
apie šio reglamento įgyvendinimą, 
grindžiamas rezultatų rodikliais, kuriuos 
turint būtų galima įvertinti ir palyginti kaip 
veiksmingai valstybės narės įgyvendina 
Sąjungos gaminių saugos teisės aktus;

(48) turėtų būti nustatytas valstybių 
narių ir Komisijos keitimasis informacija 
apie šio reglamento taikymą, grindžiamas 
rezultatų rodikliais, kuriuos turint būtų 
galima įvertinti Sąjungos gaminių saugos 
teisės aktų veiksmingumą;
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) turėtų būti veiksmingai ir greitai 
keičiamasi tikslia informacija apie 
pavojingus gaminius;

(49) turėtų būti veiksmingai ir greitai 
keičiamasi tikslia informacija apie 
pavojingus gaminius, siekiant užtikrinti, 
kad būtų imtasi tinkamų priemonių, 
susijusių su tais gaminiais, ir visapusiškai 
apsaugoti vartotojus;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) buvo įrodytas Sąjungos skubaus 
informavimo sistemos (RAPEX) 
veiksmingumas ir efektyvumas. RAPEX 
sistema leidžia visoje Sąjungoje imtis 
taisomųjų veiksmų dėl gaminių, kurie kelia 
riziką už kurios nors vienos valstybės narės 
teritorijos ribų. Tačiau siekiant didesnio 
aiškumo ir geriau informuoti vartotojus, 
tikslinga vartojamą sutrumpintą 
pavadinimą RAPEX pakeisti į „Saugos 
vartai“. Sistemą „Saugos vartai“ sudaro 
skubių pranešimų apie pavojingus ne 
maisto gaminius sistema, kurią 
įgyvendinant nacionalinės valdžios 
institucijos ir Komisija gali keistis 
informacija apie tokius gaminius, 
visuomenei informuoti skirtas interneto 
portalas (portalas „Saugos vartai“) ir 
sąsaja, kuria įmonėms sudaromos sąlygos 
vykdyti savo įsipareigojimą informuoti 
institucijas ir vartotojus apie pavojingus 
gaminius (Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistema);

(50) Sąjungos skubaus informavimo 
sistema (RAPEX) turi būti modernizuota, 
kad visoje Sąjungoje būtų galima imtis 
veiksmingesnių taisomųjų veiksmų dėl 
gaminių, kurie kelia riziką už kurios nors 
vienos valstybės narės teritorijos ribų. 
Tačiau siekiant didesnio aiškumo ir geriau 
informuoti vartotojus, tikslinga vartojamą 
sutrumpintą pavadinimą RAPEX pakeisti į 
„Saugos vartai“. Sistemą „Saugos vartai“ 
sudaro skubių pranešimų apie pavojingus 
ne maisto gaminius sistema, kurią 
įgyvendinant nacionalinės valdžios 
institucijos ir Komisija gali keistis 
informacija apie tokius gaminius, 
visuomenei informuoti skirtas interneto 
portalas (portalas „Saugos vartai“) ir 
sąsaja, kuria įmonėms sudaromos sąlygos 
vykdyti savo įsipareigojimą informuoti 
institucijas ir vartotojus apie pavojingus 
gaminius (Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistema); Be to, Komisija turėtų 
sukurti sąveikią sąsają, kad elektroninės 
prekyvietės galėtų lengvai, greitai ir 
patikimai susieti savo sąsajas su sistema 
„Saugos vartai“;
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal Reglamento (ES) 2019/1020 
34 straipsnį valstybių narių valdžios 
institucijos turi pranešti apie priemones, 
priimtas dėl gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas ir kurie kelia nerimtą pavojų, 
naudodamos tame pačiame straipsnyje 
nurodytą informacinę ir komunikacijos 
sistemą, o taisomieji veiksmai, priimti dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas 
ir kurie kelia nerimtą pavojų, turėtų būti 
nurodyti sistemoje „Saugos vartai“. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų teikti 
visuomenei informaciją apie gaminių 
keliamą pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai. Vartotojams ir įmonėms būtų 
naudinga, jei visa informacija apie 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi dėl 
pavojų keliančių gaminių, būtų pateikta 
sistemoje „Saugos vartai“, nes taip svarbi 
informacija apie pavojingus gaminius 
visuomenei būtų prieinama portale 
„Saugos vartai“. Todėl valstybės narės 
raginamos sistemoje „Saugos vartai“ 
pranešti apie visus taisomuosius veiksmus, 
taikomus gaminiams, keliantiems pavojų 
vartotojų sveikatai ir saugai;

(52) pagal Reglamento (ES) 2019/1020 
34 straipsnį valstybių narių valdžios 
institucijos turi pranešti apie priemones, 
priimtas dėl gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas ir kurie kelia nerimtą pavojų, 
naudodamos tame pačiame straipsnyje 
nurodytą informacinę ir komunikacijos 
sistemą, o taisomieji veiksmai, priimti dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas 
ir kurie kelia nerimtą pavojų, turėtų būti 
nurodyti sistemoje „Saugos vartai“. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų teikti 
visuomenei informaciją apie gaminių 
keliamą pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai. Vartotojams ir įmonėms būtų 
naudinga, jei visa informacija apie 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi dėl 
pavojų keliančių gaminių, būtų pateikta 
sistemoje „Saugos vartai“, nes taip svarbi 
informacija apie pavojingus gaminius 
visuomenei būtų prieinama portale 
„Saugos vartai“. Svarbu užtikrinti, kad 
visa ši informacija būtų prieinama 
vartotojo gyvenamosios valstybės narės 
oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir kad 
ji būtų parašyta aiškia ir suprantama 
kalba. Todėl valstybės narės raginamos 
sistemoje „Saugos vartai“ pranešti apie 
visus taisomuosius veiksmus, taikomus 
gaminiams, keliantiems pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai; Sistemos „Saugos 
vartai“ duomenų bazė ir svetainė turėtų 
būti prieinamos neįgaliesiems;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) Komisija turėtų prižiūrėti ir 
tobulinti Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistemos interneto portalą, kad 
ekonominės veiklos vykdytojams būtų 
sudarytos sąlygos vykdyti savo pareigą 
informuoti rinkos priežiūros institucijas ir 
vartotojus apie pavojingus gaminius, 
kuriuos jie pateikia arba tiekia rinkai. Šia 
priemone ekonominės veiklos vykdytojams 
taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos 
informuoti rinkos priežiūros institucijas 
apie gaminių, kuriuos jie pateikia arba 
tiekia rinkai, sukeltus nelaimingus 
atsitikimus. Ja turėtų būti sudarytos 
sąlygos ekonominės veiklos vykdytojams ir 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
greitai ir veiksmingai keistis informacija ir 
ekonominės veiklos vykdytojams 
palengvinti informacijos teikimą 
vartotojams;

(54) Komisija turėtų prižiūrėti ir 
tobulinti Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistemos interneto portalą, kad 
ekonominės veiklos vykdytojams būtų 
sudarytos sąlygos vykdyti savo pareigą 
informuoti rinkos priežiūros institucijas ir 
vartotojus apie pavojingus gaminius, 
kuriuos jie tiekia rinkai. Šia priemone 
ekonominės veiklos vykdytojams taip pat 
turėtų būti sudarytos sąlygos informuoti 
rinkos priežiūros institucijas apie gaminių, 
kuriuos jie tiekia rinkai, sukeltus 
nelaimingus atsitikimus. Ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų stengtis kuo 
greičiau išnagrinėti vartotojų skundus ir 
informaciją apie nelaimingus atsitikimus, 
siekiant užtikrinti savalaikį ir veiksmingą 
keitimąsi informacija su nacionalinėmis 
institucijomis ir ekonominės veiklos 
vykdytojams palengvinti informacijos 
teikimą vartotojams;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) kai kuriais atvejais, siekiant 
išvengti didelio pavojaus gali tekti imtis 
veiksmų Sąjungos lygmeniu, nes 
atitinkamos valstybės narės taikomomis 
priemonėmis arba bet kuria kita Sąjungos 
teisės aktais numatyta procedūra 
neįmanoma tinkamai suvaldyti rizikos. Tai 
visų pirma galėtų būti taikoma tais atvejais, 
kai atsiranda nauja rizika arba 
pažeidžiamiems vartotojams kyla pavojus. 
Tokiais atvejais Komisija gali patvirtinti 
priemones savo iniciatyva arba valstybių 
narių prašymu. Tokios priemonės turėtų 
atitikti padėties rimtumą ir sprendimų 
įgyvendinimo skubumą. Be to, būtina 
numatyti tinkamą mechanizmą, kurį 

(55) kai kuriais atvejais, siekiant 
išvengti didelio pavojaus gali tekti imtis 
veiksmų Sąjungos lygmeniu, nes 
atitinkamos valstybės narės taikomomis 
priemonėmis arba bet kuria kita Sąjungos 
teisės aktais numatyta procedūra 
neįmanoma tinkamai suvaldyti rizikos. Tai 
visų pirma galėtų būti taikoma tais atvejais, 
kai atsiranda nauja rizika arba 
pažeidžiamiems vartotojams kyla pavojus. 
Tokiais atvejais Komisija gali patvirtinti 
priemones savo iniciatyva arba valstybių 
narių ar kitų suinteresuotųjų šalių 
prašymu. Tokios priemonės turėtų atitikti 
padėties rimtumą ir sprendimų 
įgyvendinimo skubumą. Be to, būtina 
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taikydama Komisija galėtų priimti 
nedelsiant taikytinas laikinąsias priemones;

numatyti tinkamą mechanizmą, kurį 
taikydama Komisija galėtų priimti 
nedelsiant taikytinas laikinąsias priemones;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) su gaminiu susijusios rizikos ir jos 
lygio nustatymas grindžiamas atitinkamų 
subjektų atliktu rizikos vertinimu. 
Valstybėms narėms atlikus rizikos 
vertinimus, nustatytas rizikos egzistavimas 
arba jos lygis gali skirtis. Tai galėtų kelti 
pavojų tinkamam bendrosios rinkos 
veikimui ir vienodų sąlygų taikymui tiek 
vartotojams, tiek ekonominės veiklos 
vykdytojams. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė savanorišku 
pagrindu naudotis arbitražo mechanizmu, 
kuris leistų Komisijai pateikti nuomonę 
šiuo klausimu;

(56) su gaminiu susijusios rizikos ir jos 
lygio nustatymas grindžiamas atitinkamų 
subjektų atliktu rizikos vertinimu. 
Valstybėms narėms atlikus rizikos 
vertinimus, nustatytas rizikos egzistavimas 
arba jos lygis gali skirtis. Tai galėtų kelti 
pavojų tinkamam bendrosios rinkos 
veikimui ir vienodų sąlygų taikymui tiek 
vartotojams, tiek ekonominės veiklos 
vykdytojams. Todėl reikėtų įsteigti 
arbitražo mechanizmą, kuris leistų 
Komisijai pateikti nuomonę ginčo atveju;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
56 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56a) Komisija turėtų periodiškai rengti 
arbitražo mechanizmo taikymo, susijusio 
su rizikos vertinimu, ataskaitą, kuri turėtų 
būti pateikta Vartotojų saugos tinklui. 
Tokioje ataskaitoje turėtų būti nurodyti 
pagrindiniai valstybių narių taikomi 
rizikos vertinimo kriterijai ir jų poveikis 
vidaus rinkai bei vienodam vartotojų 
apsaugos lygiui, kad valstybės narės ir 
Komisija galėtų suderinti rizikos 
vertinimo metodus ir kriterijus;
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Vartotojų saugos tinklu stiprinamas 
valstybių narių bendradarbiavimas gaminių 
saugos užtikrinimo srityje. Visų pirma juo 
palengvinami informacijos mainai, bendros 
rinkos priežiūros veiklos organizavimas, 
keitimasis praktine ir geriausia patirtimi. 
Vartotojų saugos tinklui turėtų būti 
tinkamai atstovaujama ir jis turėtų 
dalyvauti Sąjungos gaminių atitikties 
tinklo, numatyto Reglamente (ES) 
2019/1020, koordinavimo ir 
bendradarbiavimo veikloje, kai būtina 
koordinuoti veiklą, kuriai taikomi abu 
reglamentai, kad būtų užtikrintas jų 
veiksmingumas;

(57) Vartotojų saugos tinklu stiprinamas 
valstybių narių bendradarbiavimas gaminių 
saugos užtikrinimo srityje. Visų pirma juo 
palengvinami informacijos mainai, bendros 
rinkos priežiūros veiklos organizavimas, 
keitimasis praktine ir geriausia patirtimi. 
Jis taip pat turėtų prisidėti prie duomenų 
apie gaminių saugą rinkimo derinimo, 
taip pat prie regioninių, sektorių, 
nacionalinių ir Europos informacinių 
sistemų, skirtų gaminių saugai, sąveikos 
didinimo. Vartotojų saugos tinklui turėtų 
būti tinkamai atstovaujama ir jis turėtų 
dalyvauti Sąjungos gaminių atitikties 
tinklo, numatyto Reglamente (ES) 
2019/1020, koordinavimo ir 
bendradarbiavimo veikloje, kai būtina 
koordinuoti veiklą, kuriai taikomi abu 
reglamentai, kad būtų užtikrintas jų 
veiksmingumas;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) rinkos priežiūros institucijos galėtų 
vykdyti bendrą veiklą kartu su kitomis 
institucijomis arba ekonominės veiklos 
vykdytojams arba galutiniams naudotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
siekdamos skatinti gaminių saugą ir 
nustatyti pavojingus gaminius, įskaitant 
tuos, kurie siūlomi pirkti internetu. 
Vykdant šią veiklą rinkos priežiūros 
institucijos ir Komisija atitinkamai turėtų 
užtikrinti, kad gaminių ir gamintojų 
pasirinkimu, taip pat vykdoma veikla 
nebūtų sudarytos sąlygos iškraipyti 

(58) rinkos priežiūros institucijos turėtų 
vykdyti bendrą veiklą kartu su kitomis 
institucijomis arba ekonominės veiklos 
vykdytojams arba galutiniams naudotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
siekdamos skatinti gaminių saugą ir 
nustatyti pavojingus gaminius, įskaitant 
tuos, kurie siūlomi pirkti internetu. 
Vykdant šią veiklą rinkos priežiūros 
institucijos ir Komisija atitinkamai turėtų 
užtikrinti, kad gaminių ir gamintojų 
pasirinkimu, taip pat vykdoma veikla 
nebūtų sudarytos sąlygos iškraipyti 
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konkurenciją ir daryti poveikį šalių 
objektyvumui, nepriklausomumui ir 
nešališkumui;

konkurenciją ir daryti poveikį šalių 
objektyvumui, nepriklausomumui ir 
nešališkumui;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vienalaikiai koordinuojami 
kontrolės veiksmai (toliau – vienalaikiai 
patikrinimai) yra konkretūs vykdymo 
užtikrinimo veiksmai, kuriais galima dar 
labiau padidinti gaminių saugą. 
Vienalaikiai patikrinimai visų pirma turėtų 
būti vykdomi, kai iš rinkos tendencijų, 
vartotojų skundų arba kitų nuorodų matyti, 
kad tam tikros gaminių kategorijos dažnai 
kelia rimtą pavojų;

(59) Vienalaikiai koordinuojami 
kontrolės veiksmai (toliau – vienalaikiai 
patikrinimai) yra konkretūs vykdymo 
užtikrinimo veiksmai, kuriais galima dar 
labiau padidinti gaminių saugą, todėl tokie 
veiksmai turėtų būti reguliariai vykdomi 
siekiant nustatyti šio reglamento 
pažeidimus internete ir ne internete. 
Vienalaikiai patikrinimai visų pirma turėtų 
būti vykdomi, kai iš rinkos tendencijų, 
vartotojų skundų arba kitų nuorodų matyti, 
kad tam tikros gaminių kategorijos dažnai 
kelia rimtą pavojų;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) naudodamasi sistemos „Saugos 
vartai“ viešąja sąsaja, portalu „Saugos 
vartai“, plačioji visuomenė, įskaitant 
vartotojus, ekonominės veiklos vykdytojus 
ir elektronines prekyvietes, gali būti 
informuojama apie taisomuosius veiksmus, 
kurių imtasi Sąjungos rinkoje esančių 
pavojingų gaminių atžvilgiu. Vienoje iš 
portalo „Saugos vartai“ dalių vartotojams 
suteikiama galimybė informuoti Komisiją 
apie rinkoje aptiktus pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai keliančius gaminius. 
Prireikus Komisija turėtų imtis tinkamų 
tolesnių veiksmų, visų pirma perduodama 

(60) naudodamasi sistemos „Saugos 
vartai“ viešąja sąsaja, portalu „Saugos 
vartai“, plačioji visuomenė, įskaitant 
vartotojus, ekonominės veiklos vykdytojus 
ir elektronines prekyvietes, gali būti 
informuojama apie taisomuosius veiksmus, 
kurių imtasi Sąjungos rinkoje esančių 
pavojingų gaminių atžvilgiu. Vienoje iš 
portalo „Saugos vartai“ dalių vartotojams 
suteikiama galimybė informuoti Komisiją 
apie rinkoje aptiktus pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai keliančius gaminius. 
Prireikus Komisija turėtų imtis tinkamų 
tolesnių veiksmų, visų pirma perduodama 
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tokią informaciją atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms;

tokią informaciją atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms; Sistemos 
„Saugos vartai“ duomenų bazė ir 
interneto svetainė turėtų būti lengvai 
prieinamos neįgaliesiems;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) teikiant informaciją apie gaminių 
saugą visuomenei, Sutarties 339 straipsnyje 
nurodyta profesinė paslaptis turėtų būti 
apsaugota suderinant tai su poreikiu 
užtikrinti rinkos priežiūros veiksmų ir 
apsaugos priemonių veiksmingumą;

(61) paprastai turėtų būti užtikrinta 
visuomenės galimybė gauti institucijų 
turimą informaciją apie gaminių saugą. 
Tačiau teikiant informaciją apie gaminių 
saugą visuomenei, Sutarties 339 straipsnyje 
nurodyta profesinė paslaptis turėtų būti 
apsaugota suderinant tai su poreikiu 
užtikrinti rinkos priežiūros veiksmų ir 
apsaugos priemonių veiksmingumą;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) paaiškėjus, kad vartotojams jau 
parduodamas gaminys yra pavojingas, jį 
gali tekti atšaukti, kad būtų apsaugoti 
Sąjungos vartotojai. Vartotojai gali 
nežinoti, kad jų įsigytas gaminys buvo 
atšauktas. Todėl, siekiant padidinti gaminių 
atšaukimo veiksmingumą, svarbu gerinti 
susijusių vartotojų pasiekiamumą. 
Tiesioginis kontaktas yra veiksmingiausias 
būdas didinti vartotojų informuotumą apie 
atšaukimus ir skatinti juos imtis veiksmų. 
Be to, šiam komunikacijos kanalui 
pirmenybę teikia visos vartotojų grupės. 
Siekiant užtikrinti vartotojų saugą, svarbu, 
kad jie būtų informuojami greitai ir 
patikimu būdu. Todėl ekonominės veiklos 

(62) paaiškėjus, kad vartotojams jau 
parduodamas gaminys yra pavojingas, jį 
gali tekti atšaukti, kad būtų apsaugoti 
Sąjungos vartotojai. Vartotojai gali 
nežinoti, kad jų įsigytas gaminys buvo 
atšauktas. Todėl, siekiant padidinti gaminių 
atšaukimo veiksmingumą, svarbu gerinti 
susijusių vartotojų pasiekiamumą. 
Tiesioginis kontaktas yra veiksmingiausias 
būdas didinti vartotojų informuotumą apie 
atšaukimus ir skatinti juos imtis veiksmų. 
Be to, šiam komunikacijos kanalui 
pirmenybę teikia visos vartotojų grupės. 
Siekiant užtikrinti vartotojų saugą, svarbu, 
kad jie būtų informuojami greitai ir 
patikimu būdu. Todėl ekonominės veiklos 



RR\1259040LT.docx 33/183 PE702.956v02-00

LT

vykdytojai turėtų naudoti turimus klientų 
duomenis, kad informuotų vartotojus apie 
atšaukimus ir įspėjimus dėl saugos, 
susijusius su jų įsigytais gaminiais. Todėl 
reikia nustatyti teisinę pareigą reikalauti, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai 
naudotų bet kokius jau turimus klientų 
duomenis, kad informuotų vartotojus apie 
atšaukimus ir įspėjimus dėl saugos. Šiuo 
atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrins, kad esamose klientų lojalumo 
programose ir gaminių registravimo 
sistemose būtų numatyta galimybė 
tiesiogiai susisiekti su klientais tais 
atvejais, kai gaminiai atšaukiami arba esant 
jiems poveikį turinčiam įspėjimui dėl 
saugos, ir kurias taikant klientų, įsigijusių 
gaminį, prašoma savanoriškai pateikti 
gamintojui tam tikrą informaciją, kaip antai 
vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, 
gaminio modelį arba serijos numerį;

vykdytojai ir, kur taikytina, elektroninės 
prekyvietės turėtų naudoti turimus klientų 
duomenis, kad informuotų vartotojus apie 
atšaukimus ir įspėjimus dėl saugos, 
susijusius su jų įsigytais gaminiais. Todėl 
reikia nustatyti teisinę pareigą reikalauti, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai ir 
elektroninės prekyvietės naudotų bet 
kokius jau turimus klientų duomenis, kad 
informuotų vartotojus apie atšaukimus ir 
įspėjimus dėl saugos. Šiuo atžvilgiu 
ekonominės veiklos vykdytojai ir 
elektroninės prekyvietės užtikrins, kad 
esamose klientų lojalumo programose ir 
gaminių registravimo sistemose būtų 
numatyta galimybė tiesiogiai susisiekti su 
klientais tais atvejais, kai gaminiai 
atšaukiami arba esant jiems poveikį 
turinčiam įspėjimui dėl saugos, ir kurias 
taikant klientų, įsigijusių gaminį, prašoma 
savanoriškai pateikti gamintojui tam tikrą 
informaciją, kaip antai vardą ir pavardę, 
kontaktinę informaciją, gaminio modelį 
arba serijos numerį;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
64 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64a) Komisija turėtų skelbti gaires 
rinkos priežiūros institucijoms, kad būtų 
užtikrintas vienodesnis vykdymo 
užtikrinimas nagrinėjant pranešimus apie 
atšaukimą. Valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad valdžios institucijos turėtų 
pakankamai ekspertinių žinių ir išteklių 
vykdymo užtikrinimo veiklai;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kad būtų lengviau veiksmingai ir 
nuosekliai taikyti šiame reglamente 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą, 
svarbu remtis Europos standartais, tam 
tikrus gaminius ir su jais susijusią riziką 
reglamentuojančius taip, kad tokį 
Europos standartą, kurio nuoroda 
skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, atitinkantis gaminys būtų 
laikomas atitinkančiu tą reikalavimą;

(65) kad būtų lengviau veiksmingai ir 
nuosekliai taikyti šiame reglamente 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą, 
svarbu remtis Europos standartais, 
reglamentuojančiais tam tikrus gaminius 
ir su jais susijusią riziką. Europos 
standartai, kurių nuorodos paskelbtos 
pagal Direktyvą 2001/95/EB, turėtų būti 
laikomi Europos gaminių saugos 
standartais ir leisti daryti prielaidą, kad 
gaminys atitinka šiame reglamente 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. 
Komisijos pagal Direktyvą 2001/95/EB 
pateikti standartizacijos prašymai turėtų 
būti laikomi pagal šį reglamentą 
pateiktais standartizacijos prašymais;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
66 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66a) gaminiai gali kelti įvairią riziką 
skirtingoms lytims ir kad standartizavimo 
veikloje į tai reikia atsižvelgti, kad nebūtų 
neatitikimų saugos srityje, taigi ir lyčių 
nelygybės saugos srityje. Deklaracijoje dėl 
lyčių lygybės užtikrinimo standartizacijoje 
apibrėžiami keli veiksmai, kuriuos 
nacionalinės standartų institucijos ir 
standartus rengiančios organizacijos 
turėtų įtraukti į savo lyčių lygybės 
veiksmų planą, skirtą į lyčių lygybės 
aspektą orientuotų standartų ir kitų 
standartų kūrimui, kad būtų sukurti lyčių 
požiūriu subalansuoti, reprezentatyvūs ir 
įtraukūs standartai;

Pakeitimas 51
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Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) Europos standartai, kurių 
nuorodos paskelbtos pagal Direktyvą 
2001/95/EB, ir toliau turėtų leisti daryti 
atitikties šiame reglamente nustatytam 
bendrajam saugos reikalavimui prielaidą. 
Komisijos pagal Direktyvą 2001/95/EB 
pateikti standartizacijos prašymai turėtų 
būti laikomi pagal šį reglamentą 
pateiktais standartizacijos prašymais;

Išbraukta.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Sąjunga turėtų galėti 
bendradarbiauti ir keistis su gaminių sauga 
susijusia informacija su trečiųjų šalių 
reguliavimo institucijomis arba 
tarptautinėmis organizacijomis susitarimų, 
sudarytų tarp Komisijos ir trečiųjų šalių 
arba tarptautinių organizacijų, pagrindu. 
Toks bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija turėtų atitikti Sąjungos 
konfidencialumo ir asmens duomenų 
apsaugos taisykles;

(70) Sąjunga turėtų galėti 
bendradarbiauti ir keistis su gaminių sauga 
susijusia informacija su trečiųjų šalių 
reguliavimo institucijomis arba 
tarptautinėmis organizacijomis susitarimų, 
sudarytų tarp Komisijos ir trečiųjų šalių 
arba tarptautinių organizacijų, pagrindu, 
kad taip pat būtų užkirstas kelias 
pavojingų gaminių patekimui į Sąjungos 
rinką. Toks bendradarbiavimas ir 
keitimasis informacija turėtų atitikti 
Sąjungos konfidencialumo ir asmens 
duomenų apsaugos taisykles;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) kad ekonominės veiklos 
vykdytojams ir elektroninėms 
prekyvietėms būtų daromas didelis 

(71) kad ekonominės veiklos 
vykdytojams ir elektroninėms 
prekyvietėms, prireikus, būtų daromas 
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atgrasomasis poveikis, siekiant užkirsti 
kelią pavojingų gaminių pateikimui rinkai, 
sankcijos turėtų būti tinkamos atsižvelgiant 
į pažeidimo rūšį, galimą naudą ekonominės 
veiklos vykdytojui arba elektroninei 
prekyvietei ir vartotojo patirtos žalos rūšį ir 
sunkumą. Be to, siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas, svarbu taikyti vienodas 
sankcijas, kad būtų išvengta ekonominės 
veiklos vykdytojų arba elektroninių 
prekyviečių veiklos sutelkimo teritorijose, 
kuriose sankcijos yra mažesnės;

didelis atgrasomasis poveikis, siekiant 
užkirsti kelią pavojingų gaminių 
pateikimui rinkai, sankcijos turėtų būti 
tinkamos atsižvelgiant į pažeidimo rūšį, 
galimą naudą ekonominės veiklos 
vykdytojui arba elektroninei prekyvietei ir 
vartotojo patirtos žalos rūšį ir sunkumą. Be 
to, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
svarbu taikyti vienodas sankcijas, kad būtų 
išvengta ekonominės veiklos vykdytojų 
arba elektroninių prekyviečių veiklos 
sutelkimo teritorijose, kuriose sankcijos yra 
mažesnės;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) skiriant sankcijas reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į atitinkamo pažeidimo pobūdį, 
sunkumą ir trukmę. Sankcijos turėtų būti 
skiriamos proporcingai ir laikantis 
Sąjungos ir nacionalinės teisės, įskaitant 
taikytinas procedūrines apsaugos 
priemones ir Pagrindinių teisių chartijos 
principus;

(72) skiriant sankcijas reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į atitinkamo pažeidimo pobūdį, 
sunkumą ir trukmę. Sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios bei skiriamos laikantis 
Sąjungos ir nacionalinės teisės, įskaitant 
taikytinas procedūrines apsaugos 
priemones ir Pagrindinių teisių chartijos 
principus;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) siekiant užtikrinti didesnį 
nuoseklumą, turėtų būti įtrauktas tų rūšių 
pažeidimų, už kuriuos turėtų būti 
taikomos sankcijos, sąrašas;

Išbraukta.

Pakeitimas 56
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Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) sankcijų atgrasomasis poveikis 
turėtų būti sustiprintas suteikiant galimybę 
skelbti informaciją, susijusią su valstybių 
narių skirtomis sankcijomis. Kai šios 
sankcijos skiriamos fiziniams asmenims 
arba apima asmens duomenis, jos gali būti 
skelbiamos laikantis duomenų apsaugos 
reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) 2016/67934 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) 2018/172535. Valstybių narių skirtų 
sankcijų metinė ataskaita turėtų padėti 
užtikrinti vienodas sąlygas ir užkirsti kelią 
pakartotiniams pažeidimams. Siekiant 
teisinio tikrumo ir laikantis 
proporcingumo principo turėtų būti 
nurodyta, kuriais atvejais informacija 
neturėtų būti skelbiama. Fizinių asmenų 
atveju asmens duomenys turėtų būti 
skelbiami tik išskirtinėmis aplinkybėmis, 
pagrįstomis pažeidimo sunkumu, 
pavyzdžiui, kai sankcija buvo skirta 
ekonominės veiklos vykdytojui, kurio 
pavadinime nurodytas fizinis asmuo, ir 
toks ekonominės veiklos vykdytojas 
pakartotinai nesilaikė bendrojo gaminių 
saugos reikalavimo;

(75) sankcijų atgrasomasis poveikis 
turėtų būti sustiprintas suteikiant galimybę 
skelbti informaciją, susijusią su valstybių 
narių skirtomis sankcijomis. Valstybių 
narių skirtų sankcijų metinė ataskaita turėtų 
padėti užtikrinti vienodas sąlygas ir užkirsti 
kelią pakartotiniams pažeidimams.

__________________
34 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
35 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
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Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) siekiant išlaikyti aukštą vartotojų 
sveikatos ir saugos lygį, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
gaminių, kurie gali kelti didelį pavojų 
sveikatai ir saugai, nustatymo ir 
atsekamumo. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, ir kad 
tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(78) siekiant išlaikyti aukštą vartotojų 
sveikatos ir saugos lygį, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
gaminių, gaminių kategorijų ar grupių, 
dėl kurių Sąjungoje turėtų būti įsteigtas 
už patikrų vykdymą atsakingas asmuo, 
nustatymo ir gaminių, kurie gali kelti 
didelį pavojų sveikatai ir saugai, nustatymo 
ir atsekamumo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 37 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) bet koks asmens duomenų 
tvarkymas šio reglamento tikslais turėtų 
atitikti reglamentų (ES) 2016/679 ir (ES) 
2018/1725 nuostatas. Vartotojams 
sistemoje „Saugos vartai“ pateikiant 
pranešimą apie gaminį, bus saugomi tik tie 
asmens duomenys, kurie yra būtini pranešti 
apie pavojingą gaminį, bet ne ilgiau kaip 
penkerius metus po to, kai tokie duomenys 
buvo įkelti. Gamintojai ir importuotojai 
vartotojų skundų registrą turėtų tvarkyti tik 
tol, kol tai būtina pagal šį reglamentą. 
Gamintojai ir importuotojai, kai jie yra 
fiziniai asmenys, turėtų atskleisti savo 
vardus ir pavardes, siekiant užtikrinti, kad 
vartotojas galėtų identifikuoti gaminį 
atsekamumo tikslais;

(80) kai šio reglamento tikslais būtina 
tvarkyti asmens duomenis, toks tvarkymas 
turėtų būti atliekamas laikantis Sąjungos 
teisės dėl asmens duomenų apsaugos. bet 
kokiam asmens duomenų tvarkymui pagal 
šį reglamentą taikomas Reglamentas (ES) 
2016/679 ir, jei taikoma, Reglamentas 
(ES) 2018/1725 ir Direktyva 2002/58/EB. 
Vartotojams sistemoje „Saugos vartai“ 
pateikiant pranešimą apie gaminį, bus 
saugomi tik tie asmens duomenys, kurie 
yra būtini pranešti apie pavojingą gaminį, 
bet ne ilgiau kaip penkerius metus po to, 
kai tokie duomenys buvo įkelti. Gamintojai 
ir importuotojai vartotojų skundų registrą 
turėtų tvarkyti tik tol, kol tai būtina pagal šį 
reglamentą. Gamintojai ir importuotojai, 
kai jie yra fiziniai asmenys, turėtų atskleisti 
savo vardus ir pavardes, siekiant užtikrinti, 
kad vartotojas galėtų identifikuoti gaminį 
atsekamumo tikslais;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir tikslas

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos pagrindinės 
vartotojų gaminių, pateikiamų ar tiekiamų 
Sąjungos rinkai, saugos taisyklės.

Šio reglamento tikslas – pagerinti vidaus 
rinkos veikimą ir išsaugoti aukštą 
sveikatos, saugos ir vartotojų apsaugos 
lygį, nustatant pagrindines vartotojų 
gaminių, tiekiamų Sąjungos rinkai, saugos 
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taisykles.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas 3 straipsnio 1 
dalyje apibrėžtiems gaminiams, 
pateikiamiems arba tiekiamiems rinkai, jei 
Sąjungos teisės taisyklėse, kuriomis 
reglamentuojama atitinkamų gaminių 
sauga, nėra nustatyta konkrečių nuostatų, 
kuriomis būtų siekiama to paties tikslo.

Šis reglamentas taikomas 3 straipsnio 1 
dalyje apibrėžtiems gaminiams, 
tiekiamiems rinkai, jei Sąjungos teisės 
taisyklėse, kuriomis reglamentuojama 
atitinkamų gaminių sauga, nėra nustatyta 
konkrečių nuostatų, kuriomis būtų 
siekiama to paties tikslo

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) įrenginiams, kuriais vartotojai 
važiuoja ar keliauja ir kuriuos naudoja 
paslaugos teikėjas teikdamas vartotojams 
skirtą paslaugą;

g) įrenginiams, kuriais vartotojai 
važiuoja ar keliauja, kai tuos įrenginius 
tiesiogiai naudoja transporto paslaugos 
teikėjas teikdamas vartotojams skirtą 
paslaugą, kurios vartotojai patys nevykdo;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
rinkai pateikiamiems ir tiekiamiems 
naujiems, panaudotiems, pataisytiems arba 
atnaujintiems gaminiams. Jis netaikomas 
gaminiams, kurie prieš juos naudojant turi 
būti pataisyti ar perdirbti ir tokie tiekiami 
rinkai.

3. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
rinkai tiekiamiems naujiems, 
panaudotiems, pataisytiems arba 
atnaujintiems gaminiams. Jis netaikomas 
gaminiams, kurie prieš juos naudojant turi 
būti pataisyti ar perdirbti ir tokie tiekiami 
rinkai.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis reglamentas taikomas tinkamai 
atsižvelgiant į atsargumo principą.

Išbraukta.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. gaminys – daiktas, susietas arba 
nesusietas su kitais daiktais, už atlygį arba 
be jo tiekiamas vykdant komercinę veiklą, 
įskaitant paslaugų teikimą, skirtas 
vartotojams arba pagrįstai numatomomis 
sąlygomis gali būti vartotojų naudojamas, 
net jei nėra jiems skirtas;

1. gaminys – daiktas, susietas arba 
nesusietas su kitais daiktais, už atlygį arba 
be jo tiekiamas vykdant komercinę veiklą, 
įskaitant paslaugų teikimą, skirtas ar gali 
būti skirtas vartotojams arba pagrįstai 
numatomomis sąlygomis gali būti vartotojų 
naudojamas, net jei nėra jiems skirtas;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. saugus gaminys – gaminys, kurio 
naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo arba netinkamo 
naudojimo sąlygomis, įskaitant faktinę 
naudojimo trukmę, nekelia jokio pavojaus 
arba kelia tik minimalų pavojų, kuris yra 
suderinamas su gaminio naudojimu ir 
laikomas priimtinu ir atitinkančiu aukštą 
vartotojų sveikatos apsaugos ir saugos lygį;

2. saugus gaminys – gaminys, kurio 
naudojimas įprastomis ar pagrįstai 
numatomomis naudojimo sąlygomis, 
įskaitant faktinę naudojimo trukmę, nekelia 
jokio pavojaus arba kelia tik minimalų 
pavojų, kuris yra suderinamas su gaminio 
naudojimu ir laikomas priimtinu ir 
atitinkančiu aukštą vartotojų sveikatos 
apsaugos ir saugos lygį;

Pakeitimas 67
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. įgaliotasis atstovas – Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti 
jo vardu nurodytoms užduotims atlikti;

9. įgaliotasis atstovas – Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti 
to gamintojo vardu nurodytoms užduotims 
atlikti;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. elektroninė prekyvietė – 
tarpininkavimo paslaugos teikėjas, 
naudojantis komercinės veiklos subjekto 
arba jo vardu valdomą programinę 
įrangą, įskaitant interneto svetainę, 
svetainės dalį arba taikomąją programą, 
taip vartotojams sudarant sąlygas sudaryti 
nuotolinės prekybos sutartis su kitais 
komercinės veiklos subjektais arba 
vartotojais dėl gaminių, kuriems taikomas 
šis reglamentas, pardavimo;

14. elektroninė prekyvietė – 
tarpininkavimo paslaugos teikėjas, 
naudojantis internetinę sąsają, kuria 
vartotojams suteikiama galimybė įsigyti 
komercinės veiklos subjektų gaminių ir 
sudaromos sąlygos sudaryti nuotolinės 
prekybos sutartis su tais komercinės 
veiklos subjektais dėl gaminių, kuriems 
taikomas šis reglamentas, pardavimo;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. elektroninė sąsaja – programinė 
įranga, įskaitant interneto svetainę, 
svetainės dalį ar taikomąją programą, kurią 
valdo ekonominės veiklos vykdytojas arba 
ji yra valdoma jo vardu, kuria galutiniams 
naudotojams suteikiama prieiga prie 
ekonominės veiklos vykdytojo gaminių;

15. elektroninė sąsaja – programinė 
įranga, įskaitant interneto svetainę, 
svetainės dalį ar taikomąją programą, 
įskaitant mobiliąsias programėles;
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a. nuotolinės prekybos sutartis – 
nuotolinės prekybos sutartis, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2011/83/ES 2 
straipsnio 7 punkte;

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. atšaukimas – priemonė, kuria 
siekiama, kad būtų grąžintas vartotojui jau 
pateiktas gaminys;

23. atšaukimas – priemonės, kuriomis 
siekiama, kad galutiniam naudotojui jau 
pateiktas gaminys būtų grąžintas;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a. antikvariniai daiktai – gaminiai, 
pvz., kolekcionuojami daiktai ir meno 
kūriniai, kurių atžvilgiu vartotojai negali 
pagrįstai tikėtis, kad jie atitinka 
šiuolaikinius saugos standartus.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Internetu ar kitomis nuotolinės 
prekybos priemonėmis siūlomi pirkti 

1. Internetu ar kitomis nuotolinės 
prekybos priemonėmis siūlomi pirkti 
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gaminiai laikomi tiekiamais rinkai, jei 
pasiūlymas skirtas vartotojams Sąjungoje. 
Pasiūlymas pirkti turėtų būti laikomas 
skirtu vartotojams Sąjungoje, jei 
atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas 
bet kokiomis priemonėmis nukreipia savo 
veiklą į valstybę narę (-es).

gaminiai laikomi tiekiamais rinkai, jei 
pasiūlymas adresuotas vartotojams 
Sąjungoje. Pasiūlymas pirkti turėtų būti 
laikomas adresuotu vartotojams Sąjungoje, 
jei atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas bet kokiomis priemonėmis 
nukreipia savo veiklą į valstybę narę (-es).

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant nustatyti, ar pasiūlymas 
yra skirtas Sąjungos vartotojams, 
atsižvelgiama į šiuos neišsamius 
kriterijus:

Išbraukta.

a) valstybių narių oficialiosios kalbos 
arba valiutos naudojimas,
b) vienoje iš valstybių narių 
užregistruotas domeno vardas,
c) geografinės vietovės, į kurias 
galimas gaminių siuntimas.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ekonominės veiklos vykdytojai 
Sąjungos rinkai tiekia tik saugius gaminius.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a straipsnis
Gaminių saugos vertinimo apsektai

1. Vertinant, ar gaminys yra saugus, 
atsižvelgiama į šiuos aspektus, visų pirma:
a) gaminio savybes, prie kurių 
priskiriamas jo dizainas, techninės 
savybės, sandara, pakuotė, surinkimo ir, 
kai taikoma, įrengimo, naudojimo ir 
techninės priežiūros instrukcijos;
b) poveikį kitiems gaminiams, kai 
galima pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais, 
įskaitant juos susiejančius gaminius;
c) poveikį, kurį vertinamam gaminiui 
gali turėti kiti gaminiai, kai galima 
pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais, 
įskaitant neįmontuotus objektus, 
reikalingi kito gaminio, patenkančio į šio 
reglamento taikymo sritį, veikimui, skirti 
jo veikimą pakeisti arba papildyti, ir į 
kuriuos reikia atsižvelgti vertinant to kito 
gaminio saugą;
d) gaminio pateikimą, ženklinimą, 
įskaitant amžiaus nurodymą gaminių 
etiketėje, atsižvelgiant į jų tinkamumą 
vaikams, visus įspėjamuosius užrašus ir 
saugaus naudojimo bei šalinimo 
instrukcijas, taip pat visas kitas nuorodas 
ar informaciją apie gaminį;
e) vartotojų, kuriems kyla pavojus 
naudojant gaminį, kategorijas, visų pirma 
pažeidžiamus vartotojus, kaip antai 
vaikus, vyresnio amžiaus asmenis ir 
negalią turinčius asmenis, taip pat 
skirtingą poveikį skirtingų lyčių asmenų 
sveikatai ir saugai;
f) gaminio išvaizdą, ypač tais 
atvejais, kai gaminys, nors nėra maisto 
produktas, yra panašus į maisto produktą 
ir dėl savo formos, kvapo, spalvos, 
išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, apimties, 
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dydžio ar kitų savybių gali būti palaikytas 
maisto produktu, todėl vartotojai, ypač 
vaikai, juos gali įsidėti į burną, čiulpti 
arba nuryti;
g) faktą, kad gaminys, nors neskirtas 
arba nepritaikytas naudoti vaikams, bet 
žinoma, kad vaikai jį gali naudoti dėl jo 
dizaino, pakuotės ir savybių arba jis yra, 
kaip bendrai pripažįstama, panašus į 
vaikams patrauklų arba jiems naudoti 
skirtą gaminį;
h) kai tai būtina dėl gaminio 
pobūdžio, atitinkamas kibernetinio 
saugumo savybes, būtinas gaminiui 
apsaugoti nuo išorinio poveikio, įskaitant 
žalą darančių trečiųjų šalių, kai nuo tokio 
poveikio gali priklausyti gaminio sauga, 
įskaitant galimą tarpusavio susijungimo 
praradimą;
i) gaminio funkcijas, kurios yra 
plečiamos, išmokstamos ir nuspėjamos, 
kai tokios funkcijos turi įtakos gaminio 
saugai;
2. Gaminys negali būti laikomas 
nesaugiu dėl to, kad galima užtikrinti 
didesnį saugos lygį, ar dėl to, kad esama 
mažesnį pavojų keliančių gaminių.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos prielaida Atitikties bendrajam saugos reikalavimui 
prielaida

Pakeitimas 78

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

a) jei jis atitinka atitinkamus su rizika 
ir rizikos kategorijomis susijusius Europos 
standartus arba jų dalis, kurių nuorodos 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 10 straipsnio 7 dalį;

a) jei jis atitinka atitinkamus su 
Europos gaminių saugos standartus arba jų 
dalis, kiek tai susiję su tuose standartuose 
nurodyta rizika ir rizikos kategorijomis, 
kurių nuorodos paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 10 
straipsnio 7 dalį; ar

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nesant a punkte nurodytų Europos 
standartų, rizikos, kuriai taikomi valstybės 
narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
teisės aktuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, atžvilgiu, jei gaminys atitinka 
tokius nacionalinius reikalavimus.

b) nesant šios dalies a punkte 
nurodytų Europos standartų, rizikos ir 
rizikos kategorijų, kurioms taikomi 
valstybės narės, kurioje gaminys tiekiamas 
rinkai, teisės aktuose nustatyti sveikatos ir 
saugos reikalavimai, jei tokie reikalavimai 
atitinka Sutartis, visų pirma Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 34 ir 36 
straipsnius, atžvilgiu, jei gaminys atitinka 
tokius nacionalinius reikalavimus.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomi konkretūs saugos 
reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti, kad 
Europos standartus atitinkantys gaminiai 
atitiktų 5 straipsnyje nustatytą bendrąjį 
saugos reikalavimą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 42 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomi konkretūs saugos 
reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti, kad 
Europos gaminių saugos standartus 
atitinkantys gaminiai atitiktų 5 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą, 
atsižvelgdama į 7 straipsnyje išvardytus 
kriterijus. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
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nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tačiau 1 dalyje nurodyta saugos 
prielaida rinkos priežiūros institucijoms 
neužkertamas kelias imtis veiksmų pagal šį 
reglamentą, jei yra įrodymų, kad, nepaisant 
tokios atitikties, gaminys yra pavojingas.

3. Tačiau 1 dalyje nurodyta atitikties 
bendrajam saugos reikalavimui prielaida 
rinkos priežiūros institucijoms 
neužkertamas kelias imtis visų reikiamų 
veiksmų pagal šį reglamentą, jei yra 
įrodymų, kad, nepaisant tokios atitikties, 
gaminys yra pavojingas.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminių saugos vertinimo apsektai Papildomi gaminių saugos vertinimo 
elementai

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai 5 straipsnyje nustatyta saugos 
prielaida netaikoma, vertinant, ar 
gaminys yra saugus, visų pirma 
atsižvelgiama į šiuos aspektus:

Išbraukta.

a) gaminio savybes, prie kurių 
priskiriamas jo dizainas, techninės 
savybės, sandara, pakuotė, surinkimo ir, 
kai taikoma, įrengimo ir techninės 
priežiūros instrukcijos;
b) poveikį kitiems gaminiams, kai 
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galima pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais, 
įskaitant juos susiejančius gaminius;
c) poveikį, kurį vertinamam gaminiui 
gali turėti kiti gaminiai, įskaitant 
neįmontuotus objektus, reikalingi kito 
gaminio, patenkančio į šio reglamento 
taikymo sritį, veikimui, skirti jo veikimą 
pakeisti arba papildyti, ir į kuriuos reikia 
atsižvelgti vertinant to kito gaminio 
saugą;
d) gaminio pateikimą, ženklinimą, 
visus įspėjamuosius užrašus ir saugaus 
naudojimo bei šalinimo instrukcijas, taip 
pat visas kitas nuorodas ar informaciją 
apie gaminį;
e) vartotojų, kuriems kyla pavojus 
naudojant gaminį, kategorijas, visų pirma 
pažeidžiamus vartotojus, kaip antai 
vaikus, vyresnio amžiaus asmenis ir 
negalią turinčius asmenis;
f) gaminio išvaizdą, ypač tais 
atvejais, kai gaminys, nors nėra maisto 
produktas, yra panašus į maisto produktą 
ir dėl savo formos, kvapo, spalvos, 
išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, apimties, 
dydžio ar kitų savybių gali būti palaikytas 
maisto produktu;
g) faktą, kad gaminys, nors neskirtas 
arba nepritaikytas naudoti vaikams, dėl 
savo dizaino, pakuotės ir savybių yra, kaip 
bendrai pripažįstama, panašus į vaikams 
patrauklų arba jiems naudoti skirtą 
daiktą;
h) atitinkamas kibernetinio saugumo 
savybes, būtinas gaminiui apsaugoti nuo 
išorinio poveikio, įskaitant žalą darančių 
trečiųjų šalių, kai nuo tokio poveikio gali 
priklausyti gaminio sauga;
i) gaminio funkcijas, kurios yra 
plečiamos, išmokstamos ir nuspėjamos.

Pakeitimas 84
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gaminys negali būti laikomas 
nesaugiu dėl to, kad galima užtikrinti 
didesnį saugos lygį, ar dėl to, kad esama 
mažesnį pavojų keliančių gaminių.

Išbraukta.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 5a straipsnį ir tais atvejais, 
kai netaikoma saugos prielaida pagal 6 
straipsnį, kai nustatoma, ar gaminys yra 
saugus, atsižvelgiama, kai galima, į šiuos 
elementus, visų pirma:

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai nagrinėja gautus 
skundus, susijusius su gaminiais, kuriuos 
jie pateikė rinkai ir kuriuos skundo 
pateikėjas nurodė kaip pavojingus, ir 
įtraukia šiuos skundus ir informaciją apie 
gaminių atšaukimus į registrą.

Išbraukta.

Gamintojai viešai skelbia vartotojams 
skirtus ryšių kanalus, kaip antai telefono 
numerį, elektroninį adresą arba specialią 
savo interneto svetainės dalį, kuriais 
naudodamiesi vartotojai gali teikti 
skundus ir informuoti juos apie jų 
patirtus su gaminiu susijusius 
nelaimingus atsitikimus arba jiems dėl 
gaminio kilusius saugos klausimus.
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Skundų registre saugomi tik tie asmens 
duomenys, kurie yra būtini gamintojui 
tiriant skundą dėl tariamai pavojingo 
gaminio. Tokie duomenys saugomi tik tol, 
kol tai būtina tyrimui atlikti, ir ne ilgiau 
kaip penkerius metus nuo jų įkėlimo.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai informuoja 
atitinkamoje tiekimo grandinėje 
veikiančius platintojus, importuotojus ir 
elektronines prekyvietes apie visus jų 
nustatytus su sauga susijusius klausimus.

Išbraukta.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai rengia techninius gaminio 
dokumentus. Techniniuose dokumentuose 
atitinkamai pateikiami:

Gamintojas prieš pateikdamas į rinką 
gaminį parengia techninius dokumentus, 
kuriuose nurodo bent bendras gaminio ir 
jo esminių savybių, kurios yra svarbios 
vertinant gaminio saugą, aprašymą.
Jei manoma, kad tai tikslinga 
atsižvelgiant į gaminio keliamą riziką, 
techniniuose dokumentuose, nirodytuose 
pirmoje dalyje, papildomai pateikiami:

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendras gaminio ir jo esminių 
savybių, kurios yra svarbios vertinant 
gaminio saugą, aprašymas;

Išbraukta.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 6 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų Europos standartų arba kitų 7 
straipsnio 3 dalyje nurodytų elementų, 
taikomų siekiant įvykdyti 5 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą, 
sąrašas.

c) 6 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų Europos standartų arba kitų 6 
straipsnio 1 dalies b punkte arba 7 
straipsnyje nurodytų elementų, taikomų 
siekiant įvykdyti 5 straipsnyje nustatytą 
bendrąjį saugos reikalavimą, sąrašas.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kuris nors iš 7 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų Europos standartų, su sveikata ir 
sauga susijusių reikalavimų arba elementų 
buvo taikomas tik iš dalies, nurodomos 
taikytos dalys.

Jei kuris nors iš 6 straipsnio 1 dalyje arba 7 
straipsnyje nurodytų Europos standartų, su 
sveikata ir sauga susijusių reikalavimų arba 
elementų buvo taikomas tik iš dalies, 
nurodomos taikytos dalys.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Gamintojai užtikrina, kad 4 dalyje 
nurodyti techniniai dokumentai būtų 
atnaujinti. Gamintojai dokumentus saugo 
dešimt metų po gaminio pateikimo rinkai 
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ir, gavę rinkos priežiūros institucijų 
prašymą, leidžia joms su jais susipažinti.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Gamintojai užtikrina, kad būtų 
nustatyta ir taikoma tvarka, kuria 
užtikrinama, kad serijinės gamybos būdu 
gaminami gaminiai atitiktų 5 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba kartu su 
gaminiu pateikiamuose dokumentuose 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekybinį pavadinimą arba registruotąjį 
prekių ženklą ir pašto ir elektroninį adresą, 
kuriais su jais galima susisiekti. Pateikiant 
adresą, nurodomas vienas bendras 
informacinis punktas, per kurį galima 
susisiekti su gamintoju.

7. Gamintojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba kartu su 
gaminiu pateikiamuose dokumentuose 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekybinį pavadinimą arba registruotąjį 
prekių ženklą, pašto adresą ir interneto 
svetainės arba e. pašto adresą, kuriais su 
jais galima susisiekti. Pateikiant adresą, 
nurodomas vienas bendras informacinis 
punktas, per kurį galima susisiekti su 
gamintoju.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Gamintojai užtikrina, kad būtų 
nustatyta ir taikoma tvarka, kuria 
užtikrinama, kad serijinės gamybos būdu 

Išbraukta.



PE702.956v02-00 54/183 RR\1259040LT.docx

LT

gaminami gaminiai atitiktų 5 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Gamintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
pateikė rinkai, yra nesaugus, nedelsdami 
imasi taisomųjų veiksmų, būtinų gaminio 
atitikčiai užtikrinti, įskaitant, prireikus, 
gaminių pašalinimą arba atšaukimą iš 
rinkos.

10. Gamintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
pateikė rinkai, yra nesaugus, nedelsdami 
imasi taisomųjų veiksmų, būtinų 
veiksmingai gaminio atitikčiai užtikrinti, 
įskaitant, prireikus, gaminių pašalinimą 
arba atšaukimą iš rinkos. Jei gaminys kelia 
riziką vartotojų sveikatai ir saugai, 
gamintojai nedelsdami įspėja vartotojus 
pagal 33 straipsnio nuostatas 
naudodamiesi 25 straipsnyje nurodyta 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistema, ir praneša valstybių narių, kurių 
rinkoms gaminys tiekiamas, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir apie 
visus taisomuosius veiksmus, kurių jau 
imtasi, jei yra, apie rinkos apyvartoje 
esančių produktų kiekį pagal valstybes 
nares.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Gamintojai, naudodamiesi 25 
straipsnyje nurodyta Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistema, nedelsdami 
įspėja vartotojus apie jų gaminamo 
gaminio keliamą pavojų jų sveikatai ir 
saugai ir nedelsdami apie tai praneša 

Išbraukta.
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valstybių narių, kurių rinkoms gaminys 
tiekiamas, rinkos priežiūros institucijoms, 
pateikdami išsamią informaciją, visų 
pirma apie pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai ir apie visus taisomuosius 
veiksmus, kurių jau imtasi.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Gamintojai informuoja 
atitinkamoje tiekimo grandinėje 
veikiančius platintojus, importuotojus ir, 
kai taikoma, atsakingus asmenis, 
realizavimo paslaugų teikėjus bei 
elektronines prekyvietes apie visus jų 
nustatytus su sauga susijusius klausimus.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 11 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b. Gamintojai viešai skelbia ryšių 
kanalus, kaip antai telefono numerį, 
elektroninį adresą arba specialią savo 
interneto svetainės dalį, atsižvelgdami į 
neįgaliųjų prieigos poreikius, kuriais 
naudodamiesi vartotojai gali teikti 
skundus dėl gaminių, kuriuos gamintojai 
tiekė rinkai, ir informuoti juos apie jų 
patirtus su gaminiu susijusius 
nelaimingus atsitikimus arba vartotojams 
dėl tų gaminių kilusius saugos klausimus.
Gamintojai nagrinėja gautus skundus ir 
informaciją apie nelaimingus atsitikimus, 
susijusius su gaminiais, kuriuos jie 
pateikė rinkai ir kuriuos skundo 
pateikėjas nurodė kaip pavojingus, ir 
įtraukia tuos skundus ir informaciją apie 
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gaminių atšaukimus į vidinį registrą.
Skundų registre saugomi tik tie asmens 
duomenys, kurie yra būtini gamintojui 
tiriant skundą dėl tariamai pavojingo 
gaminio. Tokie duomenys saugomi tik tol, 
kol tai būtina tyrimui atlikti, ir bet kuriuo 
atveju ne ilgiau kaip penkerius metus nuo 
jų įkėlimo.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo 
įgaliojime nustatytas užduotis. Pagal 
įgaliojimą įgaliotasis atstovas turi teisę 
atlikti bent šias užduotis:

Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo 
įgaliojime nustatytas užduotis. Rinkos 
priežiūros institucijų prašymu jis pateikia 
savo įgaliojimų kopiją. Pagal įgaliojimą 
įgaliotasis atstovas turi teisę atlikti bent 
šias užduotis:

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turėdamas pagrindo manyti, kad 
atitinkamas gaminys kelia pavojų, 
informuoti apie tai jo gamintoją;

b) turėdamas pagrindo manyti, kad 
atitinkamas gaminys nėra saugus, 
informuoti apie tai jo gamintoją;

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nacionalinių kompetentingų 
valdžios institucijų prašymu 
bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 

c) nacionalinių kompetentingų 
valdžios institucijų prašymu 
bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant veiksmingai 
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patenkančių į jo įgaliojimų sritį, keliamą 
pavojų.

pašalinti gaminių, patenkančių į jo 
įgaliojimų sritį, keliamą pavojų.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei importuotojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 5 
straipsnyje ir 8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse 
nustatytų reikalavimų, jis neteikia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
importuotojas praneša apie tai gamintojui ir 
užtikrina, kad rinkos priežiūros institucijos 
būtų apie tai informuotos.

2. Jei importuotojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 5 
straipsnyje ir 8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse 
nustatytų reikalavimų, jis neteikia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
importuotojas praneša apie tai gamintojui ir 
užtikrina, kad rinkos priežiūros institucijos 
būtų apie tai informuotos nepagrįstai 
nedelsiant.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant gaminio arba, kai 
tai neįmanoma, ant pakuotės arba kartu su 
gaminiu pateikiamuose dokumentuose 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekybinį pavadinimą arba registruotąjį 
prekių ženklą, pašto ir elektroninį adresą, 
kuriais su jais galima susisiekti. Jie 
užtikrina, kad dėl bet kokios papildomos 
etiketės netaptų mažiau aiški gamintojo 
etiketėje pateikta informacija.

3. Importuotojai ant gaminio arba, kai 
tai neįmanoma, ant pakuotės arba kartu su 
gaminiu pateikiamuose dokumentuose 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekybinį pavadinimą arba registruotąjį 
prekių ženklą, pašto adresą ir interneto 
svetainės arba elektroninį adresą, kuriais 
su jais galima susisiekti. Jie užtikrina, kad 
dėl bet kokios papildomos etiketės netaptų 
mažiau aiški gamintojo etiketėje pateikta 
informacija.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Importuotojai užtikrina, kad vartotojai 
galėtų naudotis 8 straipsnio 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodytais ryšio 
kanalais, kuriais naudodamiesi jie gali 
teikti skundus ir pranešti apie jų patirtus su 
gaminiu susijusius nelaimingus atsitikimus 
arba jiems dėl gaminio kilusius saugos 
klausimus. Jei tokių kanalų pateikta nėra, 
importuotojas pasirūpina, kad jie būtų 
nurodyti.

Importuotojai patikrina, ar 8 straipsnio 
11b dalies pirmoje pastraipoje nurodyti 
ryšio kanalai yra prieinami viešai ir ar 
jais naudojantis galima teikti skundus ir 
pranešti apie vartotojų patirtus su gaminiu 
susijusius nelaimingus atsitikimus arba 
jiems dėl gaminio kilusius saugos 
klausimus, ir atsižvelgia į neįgaliųjų 
prieigos poreikius. Jei tokių kanalų 
pateikta nėra, importuotojas pasirūpina, 
kad jie būtų nurodyti.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Importuotojai nagrinėja skundus, 
susijusius su gaminiais, kuriuos jie patiekė 
rinkai, ir tuos skundus, taip pat informaciją 
apie gaminių atšaukimus, įtraukia į 8 
straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą registrą arba savo sukurtą 
registrą. Importuotojai informuoja 
gamintoją ir platintojus apie atliktą tyrimą 
ir to tyrimo rezultatus.

Importuotojai nagrinėja skundus ir 
informaciją apie nelaimingus atsitikimus, 
susijusius su jų rinkai pateiktais gaminiais, 
kuriuos skundo pateikėjas nurodė kaip 
pavojingus, ir tuos skundus, taip pat 
informaciją apie gaminių atšaukimus, 
įtraukia į 8 straipsnio 11b dalies antroje 
pastraipoje nurodytą registrą arba savo 
vidaus registrą. Importuotojai informuoja 
gamintoją, platintojus ir, kai taikoma, 
realizavimo paslaugų teikėjus bei 
elektronines prekyvietes apie atliktą tyrimą 
ir to tyrimo rezultatus.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Importuotojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 

8. Importuotojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
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pateikė rinkai, yra nesaugus, nedelsdami 
apie tai informuoja gamintoją ir užtikrina, 
kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų, būtinų 
gaminio atitikčiai užtikrinti, įskaitant, 
prireikus, gaminių pašalinimą arba 
atšaukimą iš rinkos. Jei tokie veiksmai 
nebuvo patvirtinti, juos patvirtina 
importuotojas. Importuotojai užtikrina, kad 
naudojantis 25 straipsnyje nurodyta Įmonių 
įspėjimo apie nesaugius gaminius sistema, 
prireikus, vartotojai būtų nedelsiant įspėti 
apie pavojų ir apie tai būtų nedelsiant 
pranešta valstybių narių, kurių rinkoms 
gaminys tiekiamas, rinkos priežiūros 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie pavojų 
vartotojų sveikatai ir saugai ir apie visus 
taisomuosius veiksmus, kurių jau imtasi.

pateikė rinkai, yra nesaugus, nedelsdami 
apie tai informuoja gamintoją ir užtikrina, 
kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų, būtinų 
siekiant veiksmingai užtikrinti gaminio 
atitiktį, įskaitant, prireikus, gaminių 
pašalinimą arba atšaukimą iš rinkos. Jei 
tokie veiksmai nebuvo patvirtinti, juos 
patvirtina importuotojas. Jei gaminys kelia 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, 
importuotojai užtikrina, kad vartotojai 
būtų nedelsiant apie tai įspėti 33 
straipsnyje nustatyta tvarka ir, naudojantis 
25 straipsnyje nurodyta Įmonių įspėjimo 
apie nesaugius gaminius sistema, apie tai 
būtų nedelsiant pranešta valstybių narių, 
kurių rinkoms gaminys tiekiamas, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir apie 
visus taisomuosius veiksmus, kurių jau 
imtasi, ir, jei yra, apie rinkos apyvartoje 
esančių produktų kiekį pagal valstybes 
nares.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Importuotojai techninius 
dokumentus, nurodytus 8 straipsnio 4 
dalyje, saugo dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai ir, gavę rinkos priežiūros 
institucijų prašymą, leidžia joms su jais 
susipažinti.

9. Importuotojai techninių 
dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 4 dalies 
pirmoje pastraipoje, kopijas saugo dešimt 
metų po gaminio pateikimo rinkai, kad su 
jomis galėtų susipažinti rinkos priežiūros 
institucijos, ir užtikrina, kad 8 straipsnio 4 
dalies antros pastraipos a ir b punktuose 
nurodyti dokumentai, kai taikoma, galėtų 
būti pateikti toms institucijoms, jei jos jų 
paprašytų.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Platintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 2 
dalyje pateiktų nuostatų, netiekia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
platintojas nedelsdamas apie tai informuoja 
atitinkamai gamintoją arba importuotoją, ir 
užtikrina, kad per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą būtų informuotos rinkos priežiūros 
institucijos.

3. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 2 
dalyje pateiktų nuostatų, netiekia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
platintojas nedelsdamas apie tai informuoja 
atitinkamai gamintoją arba importuotoją, ir 
užtikrina, kad per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą būtų informuotos rinkos priežiūros 
institucijos.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
tiekia rinkai, yra nesaugus arba neatitinka 8 
straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 10 straipsnio 
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, kai jie 
taikomi, užtikrina, kad būtų imtasi 
taisomųjų veiksmų, būtinų gaminio 
atitikčiai užtikrinti, įskaitant, prireikus, 
gaminių pašalinimą arba atšaukimą iš 
rinkos. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
platintojai nedelsdami apie tai informuoja 
atitinkamai gamintoją arba importuotoją, ir 
užtikrina, kad per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą būtų informuotos valstybių narių 
rinkos priežiūros institucijos, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir apie 
visus taisomuosius veiksmus, kurių imtasi.

4. Platintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
tiekia rinkai, yra nesaugus arba neatitinka 8 
straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 10 straipsnio 
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, kai jie 
taikomi, užtikrina, kad būtų imtasi 
taisomųjų veiksmų, būtinų siekiant 
veiksmingai užtikrinti gaminio atitiktį, 
įskaitant, prireikus, gaminių pašalinimą 
arba atšaukimą iš rinkos. Be to, jei gaminys 
yra nesaugus, platintojai nedelsdami apie 
tai informuoja atitinkamai gamintoją arba 
importuotoją, ir užtikrina, kad per 25 
straipsnyje nurodytą Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistemą būtų 
informuotos valstybių narių rinkos 
priežiūros institucijos, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie pavojų 
vartotojų sveikatai ir saugai ir apie visus 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi.

Pakeitimas 111
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Fizinis ar juridinis asmuo šiame 
reglamente laikomas gamintoju ir jam 
tenka 8 straipsnyje nustatytos gamintojo 
pareigos, jeigu tas fizinis ar juridinis 
asmuo gaminį rinkai pateikia savo vardu 
ar naudodamas savo prekių ženklą.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) šių pakeitimų nepadarė vartotojas 
savo reikmėms.

c) šių pakeitimų nepadarė vartotojas 
savo reikmėms arba jie padaromi 
konkrečiu vartotojo prašymu ir yra susiję 
su esminėmis gaminio saugos savybėmis;

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad taisomasis veiksmas, kurio 
jie imasi, yra veiksmingas šalinant arba 
mažinant riziką. Rinkos priežiūros 
institucijos gali prašyti ekonominės 
veiklos vykdytojų reguliariai teikti 
pažangos ataskaitas ir nuspręsti, ar ir 
kada taisomąjį veiksmą galima laikyti 
užbaigtu.

Išbraukta.

Pakeitimas 114
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 3 dalyje nurodytų užduočių, 
Reglamento (ES) 2019/1020 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytas ekonominės veiklos 
vykdytojas periodiškai tiria atsitiktinai 
atrinktų rinkai tiekiamų gaminių 
mėginius. Kai rinkai tiekiamiems 
gaminiams taikomas pagal šio reglamento 
26 straipsnio 1 dalį priimtas Komisijos 
sprendimas, Reglamento (ES) 2019/1020 
4 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
ekonominės veiklos vykdytojas visą 
sprendimo įgyvendinimo laikotarpį bent 
kartą per metus atlieka rinkai tiekiamų 
gaminių reprezentatyviųjų mėginių, 
pasirinktų prižiūrint teismo pareigūnui 
arba bet kuriam valstybės narės, kurioje 
yra įsisteigęs ekonominės veiklos 
vykdytojas, paskirtam kvalifikuotam 
asmeniui, tyrimus.

2. Be Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 3 dalyje nurodytų užduočių, 
gaminių, gaminių kategorijų ar grupių, 
nustatytų pagal 3 dalį priimtu 
deleguotuoju aktu, atveju 1 dalyje 
nurodytas ekonominės veiklos vykdytojas 
periodiškai atlieka atsitiktinai atrinktų 
rinkai tiekiamų gaminių patikras.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip ...  [šeši mėnesiai 
iki šio reglamento taikymo pradžios] 
Komisija pagal 41 straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas 
papildomas nustatant gaminių, gaminių 
kategorijų arba grupių, kuriems turi būti 
taikomi šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, sąrašą.
Komisijai pagal 41 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamas pagal pirmą 
pastraipą nustatytas gaminių, gaminių 
kategorijų arba grupių sąrašas.
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Rengdama pirmoje ir antroje pastraipose 
nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija, 
remdamasi iš sistemos „Saugos vartai“ 
gauta informacija, visų pirma susijusia su 
dažniausiai jos sąraše nurodomais 
gaminiais, ir kitais svarbiais įrodymais, 
atsižvelgia į galimą atitinkamų gaminių 
keliamą riziką vartotojų sveikatai ir 
saugai.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyto ekonominės 
veiklos vykdytojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas ir kontaktiniai 
duomenys, įskaitant pašto ir elektroninį 
adresą, nurodomi ant gaminio arba ant jo 
pakuotės, siuntos arba lydimojo 
dokumento.

3. Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyto ekonominės 
veiklos vykdytojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas ir kontaktiniai 
duomenys, įskaitant pašto adresą ir 
interneto svetainės ar elektroninį adresą, 
nurodomi ant gaminio arba ant jo pakuotės, 
siuntos arba lydimojo dokumento.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato tvarką, pagal kurią 
ekonominės veiklos vykdytojų prašymu 
jiems nemokamai teikiama informacija, 
susijusi su šio reglamento įgyvendinimu.

Valstybės narės nustato tvarką, pagal kurią 
ekonominės veiklos vykdytojų prašymu 
jiems nemokamai teikiama informacija, 
susijusi su šio reglamento ir nacionalinių 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, saugos taisyklių 
įgyvendinimu. Šiuo tikslu taikomos 
Reglamento (ES) 2019/515 9 straipsnio 1 
ir 4 dalys.

Pakeitimas 118
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima veiklos vykdytojams, ypač 
tiems, kurie laikomi MVĮ, įskaitant labai 
mažas įmones, skirtas konkrečias gaires, 
kaip vykdyti šiame reglamente nustatytas 
pareigas. Jomis visų pirma siekiama 
supaprastinti ir apriboti mažesnėms 
įmonėms tenkančią administracinę naštą, 
sykiu užtikrinant veiksmingą ir nuoseklų 
taikymą laikantis bendro tikslo – užtikrinti 
produktų saugą ir vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistemoje 
užregistruotais nelaimingais atsitikimais, 
sistemos „Saugos vartai“ statistiniais 
duomenimis, bendros veiklos, susijusios su 
gaminių sauga, rezultatais ir kitais 
atitinkamais rodikliais arba įrodymais, 
Komisija gali reikalauti, kad tam tikrų 
gaminių, jų kategorijų arba grupių, 
galinčių kelti rimtą pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai, atžvilgiu ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie pateikia ir tiekia 
rinkai tuos gaminius, sukurtų atsekamumo 
sistemą arba jos laikytųsi.

1. Remdamasi Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistemoje 
užregistruotais nelaimingais atsitikimais, 
sistemos „Saugos vartai“ statistiniais 
duomenimis, bendros veiklos, susijusios su 
gaminių sauga, rezultatais ir kitais 
atitinkamais rodikliais arba įrodymais, ir 
pasikonsultavusi su 28 straipsnyje 
nurodytu Vartotojų saugos tinklu, 
atitinkamomis ekspertų grupėmis ir 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, Komisija gali nustatyti 
atsekamumo sistemą, kurios turi laikytis 
ekonominės veiklos vykdytojai, kurie 
tiekia rinkai tuos gaminius.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsekamumo sistemą sudaro 
duomenų, kuriuos naudojant galima 
identifikuoti gaminį, jo sudedamąsias dalis 
arba tiekimo grandinėje dalyvaujančius 
ekonominės veiklos vykdytojus, rinkimas 
ir saugojimas, be kita ko, elektroninėmis 
priemonėmis, taip pat tų duomenų rodymo 
ir prieigos prie jų būdai, įskaitant duomenų 
laikmenos pateikimą ant gaminio, jo 
pakuotės arba lydimųjų dokumentų.

2. Atsekamumo sistemą sudaro 
duomenų, kuriuos naudojant galima 
identifikuoti gaminį, jo sudedamąsias dalis 
arba tiekimo grandinėje dalyvaujančius 
ekonominės veiklos vykdytojus, rinkimas 
ir saugojimas, be kita ko, elektroninėmis 
priemonėmis, taip pat tų duomenų rodymo 
ir viešos prieigos prie jų suteikimo būdai, 
įskaitant duomenų laikmenos pateikimą ant 
gaminio, jo pakuotės arba lydimųjų 
dokumentų.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų rodymo ir prieigos prie jų 
būdus, įskaitant duomenų laikmenos 
pateikimą ant gaminio, jo pakuotės arba 
lydimųjų dokumentų, nurodytais 2 dalyje.

c) duomenų rodymo ir viešos prieigos 
prie jų suteikimo būdus, įskaitant duomenų 
laikmenos pateikimą ant gaminio, jo 
pakuotės arba lydimųjų dokumentų, 
nurodytais 2 dalyje.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderinamumą su Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis naudojamomis 
atsekamumo sistemomis.

b) suderinamumą ir sąveikumą su 
kitomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis jau nustatytomis gaminių 
atsekamumo sistemomis.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
arba elektroninis adresas, kuriuo su juo 
galima susisiekti;

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
adresas ir interneto svetainės arba 
elektroninis adresas, kuriuo su juo galima 
susisiekti;

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei gamintojas nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, atsakingo asmens, kaip jis 
apibrėžtas 15 straipsnio 1 dalyje, 
pavadinimas, adresas, telefono numeris ir 
elektroninis adresas;

b) jei gamintojas nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, atsakingo asmens, kaip jis 
apibrėžtas 15 straipsnio 1 dalyje, 
pavadinimas, adresas ir interneto svetainės 
ar elektroninis adresas;

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio identifikavimo 
informacija, įskaitant jo tipą ir, jei yra, 
partijos arba serijos numerį ir bet kokį 
kitą gaminio identifikatorių;

c) nuotraukos ir kita informacija, 
leidžianti identifikuoti gaminį, įskaitant jo 
tipą ir bet kokį kitą gaminio identifikatorių;

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet koks įspėjimas arba saugos 
informacija, kuri turi būti pritvirtinta prie 
gaminio arba prie jo pridedama pagal šį 

d) bet koks įspėjimas arba saugos 
informacija, kuri turi būti pritvirtinta prie 
gaminio ar pakuotės, arba prie jo 
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reglamentą arba taikytinus Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, pateikta 
vartotojams lengvai suprantama kalba.

pridedama pagal šį reglamentą arba 
taikytinus Sąjungos derinamuosius teisės 
aktus, pateikta vartotojams lengvai 
suprantama kalba.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojų pareigos 
nelaimingų atsitikimų arba su gaminiais 
susijusių saugos klausimų atveju

Ekonominės veiklos vykdytojų pareigos su 
gaminių sauga susijusių nelaimingų 
atsitikimų atveju

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojas užtikrina, kad valstybės 
narės, kurioje įvyko nelaimingas 
atsitikimas, kompetentingoms institucijoms 
per dvi darbo dienas nuo to momento, kai 
jis sužinojo apie nelaimingą atsitikimą, per 
25 straipsnyje nurodytą Įmonių įspėjimo 
apie nesaugius gaminius sistemą būtų 
pranešta apie nelaimingą atsitikimą, kurį 
sukėlė rinkai pateiktas arba tiekiamas 
gaminys. Pranešime nurodomas gaminio 
tipas ir identifikavimo numeris, taip pat 
nelaimingo atsitikimo aplinkybės, jei jos 
žinomos. Kompetentingoms institucijoms 
paprašius, gamintojas joms pateikia bet 
kokią kitą susijusią informaciją.

1. Gamintojas užtikrina, kad, 
naudojantis 25 straipsnyje nurodyta 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistema, valstybės narės, kurioje įvyko 
nelaimingas atsitikimas, kompetentingoms 
institucijoms iš karto po to, kai jis sužino 
apie nelaimingą atsitikimą, būtų pranešta, 
atitinkamai, apie nelaimingą atsitikimą, 
kurį tiesiogiai sukėlė rinkai tiekiamas 
gaminys, kaip nustatyta 8 straipsnio 10 
dalyje, arba apie 8 straipsnio 11b dalyje 
nurodyto tyrimo rezultatus. Pranešime 
nurodomas gaminio tipas ir identifikavimo 
numeris, taip pat nelaimingo atsitikimo 
aplinkybės, jei jos žinomos. 
Kompetentingoms institucijoms paprašius, 
gamintojas joms pateikia bet kokią kitą 
susijusią informaciją.

Pakeitimas 129
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Importuotojai ir platintojai, kurie 
sužino apie nelaimingą atsitikimą, sukeltą 
gaminio, kurį jie pateikė ar tiekė rinkai, 
informuoja gamintoją, kuris gali nurodyti 
importuotojui arba vienam iš platintojų 
pateikti pranešimą.

2. Importuotojai ir platintojai, kurie 
sužino apie nelaimingą atsitikimą, sukeltą 
gaminio, kurį jie pateikė ar tiekė rinkai, 
nedelsdami informuoja gamintoją, kuris 
gali pateikti pranešimą pagal 1 dalį arba 
nurodyti importuotojui arba vienam iš 
platintojų pateikti tokį pranešimą.

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 a straipsnis
Reikalavimai informacijai elektronine 

forma
Nedarant poveikio 8 straipsnio 6, 7 ir 8 
dalims, 10 straipsnio 3 daliai ir 15 
straipsnio 3 daliai, ekonominės veiklos 
vykdytojai tuose straipsniuose nurodytą 
informaciją gali papildomai pateikti 
skaitmenine forma, naudodami 
elektroninius sprendimus, pvz., 
neištrinamą QR arba matricinį kodą, 
aiškiai matomą ant gaminio arba, jei tai 
neįmanoma, ant jo pakuotės arba prie 
gaminio pridedamame dokumente. Ta 
informacija pateikiama vartotojams 
lengvai suprantama kalba, kurią nustato 
valstybė narė, kurioje gaminys tiekiamas, 
ir neįgaliesiems prieinama forma.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninės prekyvietės nustato vieną 
bendrą informacinį punktą, kad būtų 
palaikomi tiesioginiai ryšiai su valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijomis 
gaminių saugos klausimais, visų pirma dėl 
užsakymų, susijusių su pavojingų gaminių 
pasiūlymais.

Nedarant poveikio [Reglamento (ES) 
[.../...]] dėl bendrosios skaitmeninių 
paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų 
aktas), kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2000/31/EB, [10 straipsnyje] 
numatytiems bendriesiems 
įpareigojimams, elektroninės prekyvietės 
paskiria vieną bendrą informacinį punktą, 
kad būtų galima greitai tiesiogiai 
bendrauti su valstybių narių rinkos 
priežiūros institucijomis ir kitomis 
kompetentingomis institucijomis gaminių 
saugos klausimais, visų pirma dėl 
užsakymų, susijusių su pavojingų gaminių 
pasiūlymais.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninės prekyvietės registruojasi 
portale „Saugos vartai“ ir jame nurodo 
duomenis apie savo vieną bendrą 
informacinį punktą.

Elektroninės prekyvietės lengvai 
registruojasi portale „Saugos vartai“ ir 
jame nurodo duomenis apie savo vieną 
bendrą informacinį punktą.

Elektroninės prekyvietės naudojasi pagal 
[Reglamento (ES) [.../...]] dėl bendrosios 
skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, 
[10a straipsnį] paskirtu bendruoju 
informaciniu punktu, kad vartotojai 
galėtų tiesiogiai ir greitai su jomis 
bendrauti.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiek tai susiję su valstybių narių 
pagal Reglamento (ES) 2019/1020 14 
straipsnį suteikiamais įgaliojimais, 
valstybės narės savo rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia įgaliojimus visų 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, atveju nurodyti elektroninei 
prekyvietei iš savo elektroninės sąsajos 
pašalinti konkretų neteisėtą turinį, kuriame 
nurodomas pavojingas gaminys, panaikinti 
prieigą prie jo arba galutiniams vartotojams 
pateikti aiškų įspėjimą jiems naudojantis 
šia prieiga. Tokiuose nurodymuose 
pateikiamos priežastys ir vienas arba 
daugiau tikslių universaliųjų išteklių 
adresų ir, jei reikia, papildoma 
informacija, kuria naudojantis galima 
nustatyti atitinkamą neteisėtą turinį. Jie 
gali būti perduoti naudojant portalą 
„Saugos vartai“.

2. Kalbant apie valstybių narių pagal 
Reglamento (ES) 2019/1020 14 straipsnį 
suteikiamus įgaliojimus, valstybės narės 
savo rinkos priežiūros institucijoms 
suteikia įgaliojimus visų gaminių, kuriems 
taikomas šis reglamentas, atveju laikantis 
Reglamento [SPA …/…] [8 straipsnio 2 
dalyje] nustatytų sąlygų duoti nurodymus 
elektroninėms prekyvietėms iš savo 
elektroninės sąsajos pašalinti konkretų 
neteisėtą turinį, kuriame nurodomas 
pavojingas gaminys, panaikinti prieigą prie 
jo arba galutiniams vartotojams pateikti 
aiškų įspėjimą jiems naudojantis šia 
prieiga.

Elektroninės prekyvietės imasi būtinų 
priemonių, kad gautų ir atsižvelgtų į pagal 
šią dalį pateiktus nurodymus. Gavusios 
nurodymą, jos, nepagrįstai nedelsdamos ir 
visada per dvi darbo dienas nuo nurodymo 
gavimo, imasi veiksmų valstybėje narėje, 
kurioje veikia elektroninė prekyvietė. Apie 
nurodymo įgyvendinimą jos informuoja 
nurodymą išduodančiąją rinkos priežiūros 
instituciją naudodamosi sistemoje „Saugos 
vartai“ skelbiama rinkos priežiūros 
institucijos kontaktine informacija.

Elektroninės prekyvietės imasi būtinų 
priemonių, kad gautų ir atsižvelgtų į pagal 
šią dalį pateiktus nurodymus. Gavusios 
nurodymą, jos operatyviai imasi veiksmų. 
Jei rinkos priežiūros institucijų pateikta 
informacija yra pakankamai tiksli, kad 
būtų galima nedelsiant nustatyti su 
pavojingu gaminiu susijusį neteisėtą 
turinį ir jo buvimo vietą, elektroninės 
prekyvietės imasi veiksmų per vieną darbo 
dieną nuo nurodymo gavimo. Jei 
elektroninės prekyvietės turi atlikti 
papildomą tyrimą, kad nustatytų gaminį, 
jos imasi veiksmų per dvi darbo dienas 
nuo nurodymo gavimo. Apie nurodymo 
įgyvendinimą jos informuoja nurodymą 
išduodančiąją rinkos priežiūros instituciją 
naudodamosi sistemoje „Saugos vartai“ 
skelbiama rinkos priežiūros institucijos 
kontaktine informacija. Tuo tikslu rinkos 
priežiūros institucijos leidžia palaikyti ryšį 
e. paštu ar kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.
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Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Elektroninės prekyvietės, kai 
įmanoma, informuoja atitinkamą 
ekonominės veiklos vykdytoją apie 
sprendimą pašalinti neteisėtą turinį arba 
panaikinti prieigą prie jo.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nurodymuose, pateiktuose pagal 2 
dalį, gali būti reikalaujama, kad per juose 
nurodytą laikotarpį elektroninės 
prekyvietės teikėjas pašalintų iš savo 
elektroninės sąsajos visą tapatų neteisėtą 
turinį, susijusį su atitinkamu pavojingu 
gaminiu, panaikintų prieigą prie jo arba 
pateiktų aiškų įspėjimą galutiniams 
naudotojams, jeigu atitinkamo turinio 
paieška apsiriboja nurodyme nustatyta 
informacija ir nereikalaujama, kad 
paslaugų teikėjas atliktų nepriklausomą 
to turinio vertinimą, ir tai galima atlikti 
naudojant patikimas ir proporcingas 
automatinės paieškos priemones.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Jeigu elektroninių prekyviečių 
paslaugų teikėjas atsisako leisti 
komercinės veiklos subjektui naudotis 
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savo paslauga pagal 2b dalį, atitinkamas 
komercinės veiklos subjektas turi teisę 
pateikti skundą, kaip numatyta 
Reglamento (ES) 2019/1150 4 straipsnyje 
ir [... m. ... ... d. SPA reglamento 17 
straipsnyje]. 

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Po to, kai leidžia komercinės 
veiklos subjektui siūlyti produktą ar 
paslaugą, atitinkamos elektroninės 
prekyvietės turėtų dėti pagrįstas 
pastangas, kad atsitiktine tvarka 
patikrintų, ar kurioje nors oficialioje 
laisvai prieinamoje ir kompiuterio 
skaitomoje internetinėje duomenų bazėje 
arba internetinėje sąsajoje, visų pirma 
sistemoje „Saugos vartai“, nustatyta, kad 
gaminiai yra pavojingi.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninės prekyvietės atsižvelgia 
į per portalą „Saugos vartai“ gaunamą, 
reguliariai jame teikiamą informaciją apie 
pavojingus gaminius, kurią pagal 24 
straipsnį teikia rinkos priežiūros 
institucijos, kad jos galėtų taikyti 
savanoriškas priemones, kuriomis 
siekiama, prireikus, aptikti, nustatyti, 
pašalinti neteisėtą turinį, susijusį su jų 
rinkoje siūlomais pavojingais gaminiais, 
arba panaikinti prieigą prie jo. Apie 
veiksmus, kurių ėmėsi, jos informuoja 
pranešimą sistemoje „Saugos vartai“ 

3. Elektroninės prekyvietės atsižvelgia 
į per portalą „Saugos vartai“ gaunamą, 
reguliariai jame teikiamą informaciją apie 
pavojingus gaminius, kurią pagal 24 
straipsnį teikia rinkos priežiūros 
institucijos, kad jos galėtų taikyti 
savanoriškas priemones, kuriomis 
siekiama, prireikus, aptikti, nustatyti, 
pašalinti neteisėtą turinį, susijusį su jų 
rinkoje siūlomais pavojingais gaminiais, 
arba panaikinti prieigą prie jo, be kita ko, 
naudojantis pagal 23 straipsnį sukurtos 
sistemos „Saugos vartai“ sąveikiąja 
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pateikusią instituciją naudodamosi 
sistemoje „Saugos vartai“ skelbiama rinkos 
priežiūros institucijos kontaktine 
informacija.

sąsaja. Apie veiksmus, kurių ėmėsi, jos 
informuoja pranešimą sistemoje „Saugos 
vartai“ pateikusią instituciją naudodamosi 
sistemoje „Saugos vartai“ skelbiama rinkos 
priežiūros institucijos kontaktine 
informacija.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektroninės prekyvietės, 
nepagrįstai nedelsdamos ir visada per 
penkias darbo dienas, valstybėje narėje, 
kurioje elektroninė prekyvietė veikia, 
pateikia atitinkamą atsakymą į 
pranešimus, susijusius su gaminių saugos 
klausimais ir pavojingais gaminiais, 
gautus pagal Reglamento (ES) [.../...] dėl 
bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, [14 
straipsnį].

4. Elektroninės prekyvietės, 
nepagrįstai nedelsdamos ir visada per tris 
darbo dienas, išnagrinėja pranešimus, 
susijusius su nelaimingais atsitikimais 
arba gaminių saugos klausimais, 
susijusiais su gaminiu, siūlomu parduoti 
internetu naudojantis jų paslaugomis, 
gautus pagal Reglamento (ES) [.../...] dėl 
bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, [14 
straipsnį].

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES) [.../...] dėl 
bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, 22 
straipsnio 7 dalies reikalavimus, 
elektroninės prekyvietės sukuria ir 
organizuoja savo elektroninę sąsają taip, 
kad komercinės veiklos subjektai galėtų 
apie kiekvieną siūlomą gaminį pateikti 
toliau nurodytą informaciją ir užtikrinti, 
kad gaminių sąraše vartotojams būtų 
rodoma arba kitaip lengvai prieinama ši 

Taikant Reglamento (ES) [.../...] dėl 
bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, [24 
straipsnio c punkto] reikalavimus, 
elektroninės prekyvietės sukuria ir 
organizuoja savo elektroninę sąsają taip, 
kad komercinės veiklos subjektai, kurie 
naudojasi jų paslaugomis, galėtų laikytis 
šio reglamento.
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informacija:

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Elektroninės prekyvietės užtikrina, 
kad komercinės veiklos subjektų apie 
kiekvieną siūlomą gaminį pateikiama 
toliau nurodyta informacija būtų aiškiai ir 
matomai rodoma arba kitaip lengvai 
prieinama vartotojams gaminių sąraše:

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
arba elektroninis adresas, kuriuo su juo 
galima susisiekti;

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
adresas ir interneto svetainės arba 
elektroninis adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju;

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei gamintojas nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, atsakingo asmens, kaip jis 
apibrėžtas 15 straipsnio 1 dalyje, 
pavadinimas, adresas, telefono numeris ir 
elektroninis adresas;

b) jei gamintojas nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, atsakingo asmens, kaip 
nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, 
pavadinimas, adresas ir interneto svetainės 
ar elektroninis adresas;

Pakeitimas 144
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio identifikavimo 
informacija, įskaitant jo tipą ir, jei yra, 
partijos arba serijos numerį ir bet kokį 
kitą gaminio identifikatorių;

c) gaminio identifikavimo 
informacija, įskaitant jo tipą ir bet kokį kitą 
gaminio identifikatorių;

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninės prekyvietės bendradarbiauja 
su rinkos priežiūros institucijomis ir 
atitinkamais ekonominės veiklos 
vykdytojais siekiant palengvinti bet kokį 
veiksmą, skirtą, naudojantis jų teikiamomis 
paslaugomis, siūlomo arba siūlyto pirkti 
internetu gaminio keliamam pavojui 
pašalinti arba, jei tai neįmanoma, tokiam 
pavojui sumažinti. Šis bendradarbiavimas 
visų pirma apima:

Elektroninės prekyvietės bendradarbiauja 
su rinkos priežiūros institucijomis ir 
atitinkamais ekonominės veiklos 
vykdytojais siekiant palengvinti bet kokį 
veiksmą, skirtą, naudojantis jų teikiamomis 
paslaugomis, siūlomo arba siūlyto pirkti 
internetu gaminio keliamam pavojui 
pašalinti arba, jei tai neįmanoma, tokiam 
pavojui sumažinti.

Visų pirma elektroninės prekyvietės:

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendradarbiavimą siekiant 
užtikrinti veiksmingą gaminių atšaukimą, 
be kita ko, nekuriant kliūčių atšaukti 
gaminius;

a) bendradarbiauja su rinkos 
priežiūros institucijomis ir atitinkamais 
ekonominės veiklos vykdytojais siekiant 
užtikrinti veiksmingą gaminių atšaukimą, 
be kita ko, nekuriant kliūčių atšaukti 
gaminius ir informuojant apie tai 
vartotojus, be kita ko, paskelbiant 
pranešimą dėl atšaukimo jų sąsajoje;
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Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) informuoja ekonominės veiklos 
vykdytojus apie vartotojų per 1a dalyje 
nurodytą vieną bendrą informacinį 
punktą praneštą informaciją apie 
nelaimingus atsitikimus ar saugos 
klausimus, susijusius su gaminiu, kurį tie 
ekonominės veiklos vykdytojai, teikdami 
savo paslaugas, siūlo parduoti internetu;

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) naudodamosi 25 straipsnyje 
nurodyta Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistema operatyviai praneša apie 
visus nelaimingus atsitikimus, kurių 
atveju jie turi faktinių žinių, kad jų 
prekyvietėje tiekiamas gaminys sukėlė 
rimtą pavojų ar padarė faktinės žalos 
vartotojo sveikatai ar saugai, ir 
informuoja apie tai gamintoją;

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rinkos priežiūros institucijų 
informavimą apie visus veiksmus, kurių 
imtasi;

b) naudodamosi 25 straipsnyje 
nurodyta Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistema informuoja valstybių 
narių, kuriose atitinkamas gaminys 
tiekiamas rinkai, rinkos priežiūros 
institucijas apie nesaugius gaminius, 
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kurie buvo siūlomi jų sąsajoje, apie visus 
veiksmus, kurių imtasi;

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendradarbiavimą su teisėsaugos 
institucijomis nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis, įskaitant Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybą, reguliariai ir 
struktūrizuotai keičiantis informacija apie 
pasiūlymus, kuriuos elektroninės 
prekyvietės pašalino pagal šį straipsnį;

c) bendradarbiauja su teisėsaugos 
institucijomis nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis, įskaitant Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybą, reguliariai ir 
struktūrizuotai keičiantis informacija apie 
pasiūlymus, kuriuos elektroninės 
prekyvietės pašalino pagal šį straipsnį;

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prieigos prie savo sąsajų suteikimą 
rinkos priežiūros institucijų naudojamoms 
internetinėms priemonėms, siekiant 
nustatyti pavojingus gaminius;

d) suteikia prieigą prie savo sąsajų 
rinkos priežiūros institucijų naudojamoms 
internetinėms priemonėms, siekiant 
nustatyti pavojingus gaminius;

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendradarbiauja nustatant, kiek 
įmanoma, pavojingų gaminių tiekimo 
grandinę reaguodamos į prašymus 
pateikti duomenis, jei atitinkama 
informacija nebūtų viešai prieinama;

Pakeitimas 153
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gavus rinkos priežiūros institucijų 
prašymą, jei elektroninės prekyvietės arba 
internetu prekiaujantys pardavėjai sudaro 
technines kliūtis duomenims iš savo 
elektroninių sąsajų išgauti (duomenų 
perėmimui), leidimą tokius duomenis 
perimti gaminių saugos tikslais, remiantis 
prašančiųjų rinkos priežiūros institucijų 
pateiktais identifikavimo parametrais.

e) gavus tikslų rinkos priežiūros 
institucijų ar kitos kompetentingos 
institucijos prašymą, jei elektroninės 
prekyvietės arba internetu prekiaujantys 
pardavėjai sudaro technines kliūtis 
duomenims iš savo elektroninių sąsajų 
išgauti (duomenų perėmimui), leidžia 
tokius duomenis perimti tik gaminių 
saugos tikslais, remiantis prašančiųjų 
rinkos priežiūros institucijų pateiktais 
identifikavimo parametrais.

Šios dalies antros pastraipos d ir e punktų 
tikslais taikomas Reglamento 
(ES) 2019/1020 17 straipsnis.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 a straipsnis
Susitarimo memorandumai

1. Rinkos priežiūros institucijos gali 
skatinti sudaryti savanoriškus susitarimo 
memorandumus su elektroninėmis 
prekyvietėmis ir ekonominės veiklos 
vykdytojams bei vartotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis, kad 
būtų prisiimti savanoriški įsipareigojimai 
dėl internetu naudojantis jų paslaugomis 
parduodamų gaminių, siekiant padidinti 
gaminių saugą.
2. Pagal susitarimo memorandumus 
prisiimti savanoriški įsipareigojimai 
nedaro poveikio interneto prekyviečių 
pareigoms pagal šį reglamentą ir kitus 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus.
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Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Rinkos priežiūros institucijos 
proporcingai taiko šį reglamentą tinkamai 
atsižvelgdamos į atsargumo principą.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rinkos priežiūros institucijos gali 
nustatyti sistemas, skirtas ekonominės 
veiklos vykdytojų pagal 13 straipsnį 
nustatytų gaminių saugos vidaus procesų 
kontrolei įgyvendinti.

4. Rinkos priežiūros institucijos, 
pasikonsultavusios su 28 straipsnyje 
nurodytu Vartotojų saugos tinklu, gali 
nustatyti sistemas, skirtas ekonominės 
veiklos vykdytojų pagal 13 straipsnį 
nustatytų gaminių saugos vidaus procesų 
kontrolei įgyvendinti.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Rinkos priežiūros institucijos 
reguliariai tikrina gaminių, gaminių 
kategorijų ar grupių, įsigytų 
neatskleidžiant tapatybės, mėginius.
Pirmoje pastraipoje nurodyta veikla visų 
pirma vykdoma elektroninėse prekyvietėse 
tiekiamų gaminių ir gaminių kategorijų 
ar grupių atžvilgiu ir gaminių bei gaminių 
kategorijų ar grupių, apie kuriuos 
dažniausiai pranešama sistemoje „Saugos 
vartai“, atžvilgiu.
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Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
kiekvienos priemonės, kurią 
kompetentingos institucijos taiko 
ribodamos gaminio pateikimą į rinką arba 
reikalaudamos, kad gaminys būtų 
pašalintas ar atšauktas, būtų galima 
paduoti skundą kompetentingam teismui.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimas Ataskaitų teikimas

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kartą per metus 
Komisijai teikia duomenis apie šio 
reglamento įgyvendinimą.

1. Valstybės narės kartą per metus 
Komisijai teikia duomenis apie šio 
reglamento taikymą.

Komisija parengia apibendrinamąją 
ataskaitą ir pateikia ją visuomenei.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais 
nustato rezultatų rodiklius, kuriais 
remdamosi valstybės narės turi pateikti 
šiuos duomenis. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 42 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

2. Komisija įgyvendinimo aktais 
nustato rezultatų rodiklius, kuriais 
remdamosi valstybės narės turi pateikti 
šiuos duomenis. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI Skubių pranešimų sistema „Saugos 
vartai“

Sistema „Saugos vartai“

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sistema „Saugos vartai“ Skubių pranešimų sistema „Saugos vartai“

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija toliau plėtoja ir prižiūri 
skubių pranešimų sistemą, skirtą keistis 
informacija apie taisomuosius veiksmus, 
susijusius su pavojingais gaminiais (toliau 
– sistema „Saugos vartai“).

1. Komisija toliau plėtoja ir 
modernizuoja skubių pranešimų sistemą, 
skirtą keistis informacija apie taisomuosius 
veiksmus, susijusius su pavojingais 
gaminiais (toliau – sistema „Saugos 
vartai“), ir didina jos veiksmingumą.

Pakeitimas 165
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip ... [šio reglamento 
taikymo pradžios data] Komisija sukuria 
sąveikiąją sąsają, kuri leidžia 
elektroninėms prekyvietėms susieti savo 
sąsajas su 1 dalyje nurodyta sistema 
„Saugos vartai“.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomas sistemos 
„Saugos vartai“ sąveikiosios sąsajos 
įgyvendinimas pagal 23 straipsnio 1a dalį, 
visų pirma dėl prieigos prie sistemos ir jos 
veikimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gavusi pranešimą, Komisija 
patikrina, ar jis atitinka šį straipsnį ir 
reikalavimus, susijusius su sistemos 
„Saugos vartai“ veikimu, kuriuos Komisija 
nustatė remdamasi 7 dalimi, ir perduoda jį 
kitoms valstybėms narėms, jei pranešimas 
atitinka reikalavimus.

3. Gavusi pranešimą, Komisija 
patikrina, ar jis atitinka šį straipsnį ir 
reikalavimus, susijusius su sistemos 
„Saugos vartai“ veikimu, kuriuos Komisija 
nustatė remdamasi 7 dalimi, ir nepagrįstai 
nedelsdama perduoda jį kitoms valstybėms 
narėms, jei pranešimas atitinka 
reikalavimus.
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Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai valstybė narė praneša apie 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi 
dėl rimtą pavojų keliančių gaminių, kìtos 
valstybės narės per dvi darbo dienas nuo 
veiksmų priėmimo per sistemą „Saugos 
vartai“ praneša apie veiksmus, kurių po 
pranešimo gavimo jose imamasi dėl tų 
pačių gaminių, ir pateikia visą kitą 
susijusią informaciją, įskaitant atliktų 
bandymų arba tyrimų rezultatus.

5. Kai valstybė narė praneša apie 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi 
dėl rimtą pavojų keliančių gaminių, kitos 
valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos ir 
bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvi 
darbo dienas nuo veiksmų priėmimo per 
sistemą „Saugos vartai“ praneša apie 
veiksmus, kurių po pranešimo gavimo jose 
imamasi dėl tų pačių gaminių, ir pateikia 
visą kitą susijusią informaciją, įskaitant 
atliktų bandymų arba tyrimų rezultatus.

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei Komisija nustato, kad esama 
gaminių, kurie gali kelti rimtą pavojų, apie 
kuriuos valstybės narės nėra pateikusios 
pranešimo per sistemą „Saugos vartai“, ji 
apie tai praneša valstybėms narėms. 
Valstybės narės atlieka atitinkamus 
patikrinimus ir, jei patvirtina taikytinus 
veiksmus, apie juos praneša per sistemą 
„Saugos vartai“ vadovaudamasi 1 dalimi.

6. Jei Komisija, be kita ko, 
remdamasi vartotojų ar vartotojų 
organizacijų gauta informacija, nustato, 
kad esama gaminių, kurie gali kelti rimtą 
pavojų, apie kuriuos valstybės narės nėra 
pateikusios pranešimo per sistemą „Saugos 
vartai“, ji apie tai praneša atitinkamai 
valstybėms narėms ir susijusiems 
ekonominės veiklos vykdytojams. 
Valstybės narės atlieka atitinkamus 
patikrinimus ir, jei patvirtina taikytinus 
veiksmus, apie juos praneša per sistemą 
„Saugos vartai“ vadovaudamasi 1 dalimi.

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija sukuria Reglamento (ES) 
2019/1020 34 straipsnyje nurodytos 
informacinės ir komunikacijos sistemos ir 
sistemos „Saugos vartai“ sąsają, kad būtų 
išvengta dvigubo duomenų įvedimo ir būtų 
sudarytos sąlygos naudojant informacijos ir 
komunikacijos sistemos duomenis 
suformuoti pranešimo projektą sistemoje 
„Saugos vartai“.

7. Komisija įgyvendina Reglamento 
(ES) 2019/1020 34 straipsnyje nurodytos 
informacinės ir komunikacijos sistemos ir 
sistemos „Saugos vartai“ sąsają, nurodytą 
Reglamento (ES) 2019/1020 20 straipsnio 
5 dalyje, kad būtų sudarytos sąlygos 
naudojant informacijos ir komunikacijos 
sistemos duomenis suformuoti pranešimo 
projektą sistemoje „Saugos vartai“, 
siekiant išvengti dvigubo duomenų 
įvedimo.

Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 
įgyvendinimas, visų pirma prieiga prie 
sistemos, sistemos veikimas, į sistemą 
įvedama informacija, reikalavimai, 
kuriuos turi atitikti pranešimai, ir rizikos 
lygio vertinimo kriterijai. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

8. Komisijai pagal 41 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nustatant šio 
straipsnio įgyvendinimą, visų pirma:

a) prieigą prie sistemos;
b) sistemos veikimą;
c) į sistemą įvedamą informaciją;
d) reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
pranešimai;
e) rizikos lygio vertinimo kriterijus.

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Ne vėliau kaip ... [dveji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
Komisija pateikia Reglamento (ES) 
2019/1020 34 straipsnyje nurodytos 
informacinės ir ryšių sistemos bei šiame 
reglamente nurodytos sistemos „Saugos 
vartai“ veikimo ir abiejų sistemų sąsajos 
įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant 
informaciją apie atitinkamas jų funkcijas 
ir naujų funkcijų plėtojimą, terminus, 
biudžetą ir specialiųjų darbuotojų skaičių, 
atsižvelgiant į tų sistemų tikslus.

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria interneto portalą, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai rinkos 
priežiūros institucijoms ir vartotojams 
galėtų teikti 8 straipsnio 11 dalyje, 9 
straipsnio 2 dalies c punkte, 10 straipsnio 8 
dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 
4 dalyje ir 19 straipsnyje nurodytą 
informaciją.

1. Komisija sukuria interneto portalą 
(toliau – Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistema), kad ekonominės 
veiklos vykdytojai rinkos priežiūros 
institucijoms ir vartotojams galėtų lengvai 
teikti 8 straipsnio 10 dalyje, 9 straipsnio 2 
dalies c punkte, 10 straipsnio 8 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 
19 straipsnyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės gali apimti priemones, 
kuriomis draudžiamas, sustabdomas arba 
ribojamas tokių gaminių pateikimas arba 
tiekimas rinkai arba nustatomos specialios 
jų pardavimo sąlygos, siekiant užtikrinti 
aukštą vartotojų saugos lygį.

Tos priemonės gali apimti priemones, 
kuriomis draudžiamas, sustabdomas arba 
ribojamas tokių gaminių tiekimas rinkai 
arba nustatomos specialios jų atitikties 
vertinimo atsižvelgiant į saugos 
reikalavimą sąlygos, jei taikoma, arba 
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specialios pardavimo sąlygos, siekiant 
užtikrinti aukštą vartotojų saugos lygį.

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Draudžiama iš Sąjungos eksportuoti 
gaminį, kurį, įgyvendinant pagal 1 arba 3 
dalį priimtą priemonę, uždrausta pateikti 
arba tiekti Sąjungos rinkai, išskyrus 
atvejus, kai įgyvendinant priemonę tai 
aiškiai leidžiama.

4. Draudžiama iš Sąjungos eksportuoti 
gaminį, kurį, įgyvendinant pagal 1 arba 3 
dalį priimtą priemonę, uždrausta tiekti 
Sąjungos rinkai, išskyrus atvejus, kai 
įgyvendinant priemonę tai aiškiai 
leidžiama.

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bet kuri valstybė narė gali pateikti 
Komisijai pagrįstą prašymą ištirti, ar būtina 
priimti 1 arba 3 dalyje nurodytą priemonę.

5. Bet kuri valstybė narė ar 
atitinkamos suinteresuotosios šalys gali 
pateikti Komisijai pagrįstą prašymą ištirti, 
ar būtina priimti 1 arba 3 dalyje nurodytą 
priemonę.

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kitų valstybių narių rinkos 
priežiūros institucijos, remdamosi jų pačių 
atliktu tyrimu ir rizikos vertinimu, dėl 
rizikos egzistavimo arba jos lygio padaro 
kitokią išvadą, atitinkamos valstybės narės 
gali prašyti Komisiją atlikti arbitro 
funkciją. Tokiu atveju Komisija ragina 
visas valstybes nares pateikti 

2. Jeigu kitų valstybių narių rinkos 
priežiūros institucijos, remdamosi jų pačių 
atliktu tyrimu ir rizikos vertinimu, dėl 
rizikos egzistavimo arba jos lygio padaro 
kitokią išvadą, Komisija pradeda arbitražo 
procedūrą. Tuo tikslu Komisija ragina 
visas valstybes nares pateikti 
rekomendacijas.
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rekomendacijas.

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia periodinę arbitražo 
mechanizmo taikymo ataskaitą, kuri turi 
būti pateikiama 28 straipsnyje nurodytam 
Vartotojų saugos tinklui.

Pakeitimas 179

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojų saugos tinklo tikslas – būti 
valstybių narių institucijų ir Komisijos 
struktūrinio koordinavimo ir 
bendradarbiavimo platforma, kad būtų 
didinama gaminių sauga Sąjungoje.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

To Vartotojų saugos tinklo tikslas – visų 
pirma palengvinti:

Šio Vartotojų saugos tinklo tikslas visų 
pirma yra:

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacijos apie rizikos 
vertinimus, pavojingus gaminius, tikrinimo 
metodus ir rezultatus, naujausius mokslo 
laimėjimus ir kitus su kontrolės veiksmais 
susijusius aspektus mainus;

a) palengvinti reguliarius 
informacijos apie rizikos vertinimus, 
pavojingus gaminius, tikrinimo metodus ir 
rezultatus, standartus, duomenų rinkimo 
metodiką, informacinių ir ryšių sistemų 
sąveikumą, naujausius mokslo laimėjimus, 
naujų technologijų naudojimą ir kitus su 
kontrolės veiksmais susijusius aspektus 
mainus;

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrų priežiūros ir tikrinimo 
projektų kūrimą ir įgyvendinimą;

b) susitarti dėl bendrų priežiūros ir 
tikrinimo projektų kūrimo ir įgyvendinimo, 
be kita ko, e. prekybos sąlygomis;

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patirties ir geriausios patirties 
mainus ir bendradarbiavimą vykdant 
mokymo veiklą;

c) skatinti praktinės patirties ir 
geriausios patirties mainus ir 
bendradarbiavimą vykdant mokymo veiklą;

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) geresnį bendradarbiavimą ES 
lygmeniu surandant, pašalinant ir 
atšaukiant pavojingus gaminius;

d) gerinti bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu surandant, pašalinant ir 
atšaukiant pavojingus gaminius;
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Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) glaudesnį valstybių narių 
bendradarbiavimą gaminių saugos 
užtikrinimo srityje, visų pirma siekiant 
palengvinti 30 straipsnyje nurodytą veiklą.

e) palengvinti glaudesnį ir 
struktūrizuotą valstybių narių 
bendradarbiavimą gaminių saugos 
užtikrinimo srityje, visų pirma siekiant 
koordinuoti ir palengvinti 29 ir 30 
straipsniuose nurodytą veiklą.

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vartotojų saugos tinklo veiksmai 
derinami su kita Sąjungos vykdoma veikla.

4. Vartotojų saugos tinklas veiksmus 
derina su kita Sąjungos vykdoma veikla ir, 
kai tinkama, bendradarbiauja ir keičiasi 
informacija su kitais Sąjungos tinklais, 
grupėmis ir įstaigomis.

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vartotojų saugos tinklas priima 
dvimetę darbo programą, kurioje, be kita 
ko, nustatomi gaminių, kuriems taikomas 
šis reglamentas, saugos Sąjungoje 
prioritetai.
Vartotojų saugos tinklas posėdžiauja 
reguliariai ir, jei reikia, Komisijos arba 
valstybės narės tinkamai pagrįstu 
prašymu.
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Vartotojų saugos tinklas gali kviesti 
ekspertus ir kitas trečiąsias šalis, įskaitant 
vartotojų organizacijas, dalyvauti savo 
posėdžiuose.

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vartotojų saugos tinklui tinkamai 
atstovaujama ir jis dalyvauja pagal 
Reglamento (ES) 2019/1020 29 straipsnį 
įsteigto Sąjungos gaminių atitikties tinklo 
veikloje ir prisideda prie jo su gaminių 
sauga susijusios veiklos, kad būtų 
užtikrintas tinkamas rinkos priežiūros 
veiklos koordinavimas suderintose ir 
nesuderintose srityse.

5. Vartotojų saugos tinklui tinkamai 
atstovaujama ir jis reguliariai dalyvauja 
pagal Reglamento (ES) 2019/1020 29 
straipsnį įsteigto Sąjungos gaminių 
atitikties tinklo veikloje ir prisideda prie jo 
su gaminių sauga susijusios veiklos, kad 
būtų užtikrintas tinkamas rinkos priežiūros 
veiklos koordinavimas suderintose ir 
nesuderintose srityse.

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamos 28 straipsnio 3 dalies 
b punkte nurodytą veiklą, rinkos priežiūros 
institucijos gali susitarti su kitomis 
atitinkamomis institucijomis arba su 
ekonominės veiklos vykdytojams arba 
vartotojams atstovaujančiomis 
organizacijomis vykdyti veiklą, kuria 
siekiama užtikrinti vartotojų sveikatos 
apsaugą ir saugą konkrečių kategorijų 
gaminių, kurie pateikiami ar tiekiami 
rinkai, atžvilgiu, visų pirma tų kategorijų 
gaminių, kurie dažnai kelia rimtą pavojų.

1. Vykdydamos 28 straipsnio 3 dalies 
b punkte nurodytą veiklą, rinkos priežiūros 
institucijos gali susitarti su kitomis 
atitinkamomis institucijomis arba su 
ekonominės veiklos vykdytojams arba 
vartotojams atstovaujančiomis 
organizacijomis vykdyti veiklą, kuria 
siekiama užtikrinti vartotojų sveikatos 
apsaugą ir saugą konkrečių kategorijų 
gaminių, kurie tiekiami rinkai, atžvilgiu, 
visų pirma tų kategorijų gaminių, kurie 
dažnai kelia rimtą pavojų.

Pakeitimas 190
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos gali 
nuspręsti atlikti vienalaikius 
koordinuojamus kontrolės veiksmus (toliau 
– vienalaikiai patikrinimai), kad patikrintų 
atitiktį šiam reglamentui arba nustatytų jo 
pažeidimus.

1. Rinkos priežiūros institucijos 
reguliariai atlieka vienalaikius 
koordinuojamus kontrolės veiksmus (toliau 
– vienalaikiai patikrinimai), kad patikrintų 
atitiktį šiam reglamentui arba nustatytų jo 
pažeidimus.

Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atitinkamos rinkos priežiūros 
institucijos nesusitaria kitaip, vienalaikius 
patikrinimus koordinuoja Komisija. 
Vienalaikio patikrinimo koordinatorius 
prireikus gali viešai paskelbti 
apibendrintus rezultatus.

2. Jei atitinkamos rinkos priežiūros 
institucijos nesusitaria kitaip, vienalaikius 
patikrinimus koordinuoja Komisija. 
Vienalaikio patikrinimo koordinatorius 
prireikus viešai paskelbia apibendrintus 
rezultatus.

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Profesinės paslapties saugojimas 
netrukdo perduoti kompetentingoms 
valstybių narių valdžios institucijoms 
informaciją, svarbią rinkos stebėsenos ir 
priežiūros veiksmingumui užtikrinti. 
Valdžios institucijos, gaunančios 
informaciją, kuri laikoma profesine 
paslaptimi, užtikrina jos apsaugą.

3. Profesinės paslapties saugojimas 
netrukdo perduoti kompetentingoms 
valstybių narių valdžios institucijoms ir 
Komisijai informaciją, svarbią rinkos 
stebėsenos ir priežiūros veiksmingumui 
užtikrinti. Valdžios institucijos, gaunančios 
informaciją, kuri laikoma profesine 
paslaptimi, užtikrina jos apsaugą.

Pakeitimas 193
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės vartotojams ir 
kitoms susijusioms šalims suteikia 
galimybę kompetentingoms valdžios 
institucijoms pateikti skundus dėl gaminių 
saugos ir priežiūros ir kontrolės veiksmų ir 
į šiuos skundus tinkamai reaguojama.

4. Valstybės narės vartotojams ir 
kitoms susijusioms šalims suteikia 
galimybę kompetentingoms valdžios 
institucijoms pateikti skundus dėl gaminių 
saugos ir į šiuos skundus tinkamai 
reaguojama. Institucija, kuriai pateiktas 
skundas, informuoja skundo pateikėją 
apie tai, ar ketina atlikti tyrimą, ir, jei 
pradeda tyrimą, apie skundo nagrinėjimo 
eigą ir priimtus sprendimus.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytas portalas turi 
naudotojams patogią sąsają, o teikiama 
informacija turi būti lengvai prieinama 
plačiajai visuomenei, įskaitant 
neįgaliuosius.

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vartotojai turi galimybę informuoti 
Komisiją apie gaminius, kurie kelia pavojų 
vartotojų sveikatai ir saugai, atskirame 
portalo „Saugos vartai“ skyriuje. Komisija 
tinkamai atsižvelgia į gautą informaciją ir 
prireikus užtikrina tolesnius veiksmus.

2. Vartotojai ir kitos 
suinteresuotosios šalys turi galimybę 
informuoti Komisiją apie gaminius, kurie 
gali kelti pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai, atskirame portalo „Saugos vartai“ 
skyriuje. Komisija tinkamai atsižvelgia į 
gautą informaciją ir, patikrinusi, ar ji 
tiksli, užtikrina tolesnius veiksmus ir 
informuoja vartotojus bei kitas 
suinteresuotąsias šalis apie savo 
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sprendimą.

Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojų vartotojams 
teikiama informacija

Ekonominės veiklos vykdytojų ir 
elektroninių prekyviečių vartotojams 
teikiama informacija

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai gaminys 
atšaukiamas arba kai vartotojams turi būti 
pateikta tam tikra informacija, siekiant 
užtikrinti saugų gaminio naudojimą (toliau 
– įspėjimas dėl saugos), ekonominės 
veiklos vykdytojai, laikydamiesi savo 
atitinkamų pareigų, nurodytų 8, 9, 10 ir 11 
straipsniuose, tiesiogiai informuoja visus 
susijusius vartotojus, kuriuos gali 
identifikuoti. Ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurie renka savo klientų 
asmens duomenis, šia informacija 
naudojasi gaminių atšaukimo atvejais ir 
įspėdami dėl saugos.

1. Tais atvejais, kai gaminys 
atšaukiamas arba kai vartotojams turi būti 
pateikta tam tikra informacija, siekiant 
užtikrinti saugų gaminio naudojimą 
(toliau – įspėjimas dėl saugos), 
ekonominės veiklos vykdytojai ir, kai 
taikoma, elektroninės prekyvietės, 
laikydamiesi savo atitinkamų pareigų, 
nurodytų 8, 9, 10, 11 ir 20 straipsniuose, 
tiesiogiai ir nepagrįstai nedelsdami 
informuoja visus susijusius vartotojus, 
kuriuos gali identifikuoti. Ekonominės 
veiklos vykdytojai ir, kai taikoma, 
elektroninės prekyvietės, kurie renka savo 
klientų asmens duomenis, šia informacija 
naudojasi gaminių atšaukimo atvejais ir 
įspėdami dėl saugos.

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
taiko gaminių registravimo sistemas arba 
klientų lojalumo programas, skirtas kitiems 
tikslams nei susisiekti su savo klientais, 
siekiant įspėti juos dėl saugos, jie siūlo 
savo klientams galimybę pateikti atskirus 
kontaktinius duomenis, naudotinus tik 
saugos tikslais. Tuo tikslu renkami tik 
būtiniausi asmens duomenys, kurie gali 
būti naudojami tik siekiant susisiekti su 
vartotojais, kai pranešama apie atšaukimą 
arba įspėjama dėl saugos.

2. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
ir elektroninės prekyvietės taiko gaminių 
registravimo sistemas arba klientų 
lojalumo programas, skirtas kitiems 
tikslams nei susisiekti su savo klientais, 
siekiant įspėti juos dėl saugos, jie siūlo 
savo klientams galimybę pateikti atskirus 
kontaktinius duomenis, naudotinus tik 
saugos tikslais. Tuo tikslu renkami tik 
būtiniausi asmens duomenys, kurie 
naudojami tik siekiant susisiekti su 
vartotojais, kai pranešama apie atšaukimą 
arba įspėjama dėl saugos.

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei neįmanoma su visais susijusiais 
vartotojais susisiekti tiesiogiai, 
ekonominės veiklos vykdytojai, 
laikydamiesi savo atitinkamų pareigų, 
išplatina pranešimą apie atšaukimą arba 
įspėjimą dėl saugos kitais tinkamais 
kanalais, užtikrindami kuo didesnį jo 
gavėjų skaičių, įskaitant, jei įmanoma, 
bendrovės interneto svetainę, socialinių 
tinklų kanalus, informacinius biuletenius ir 
mažmeninės prekybos vietas, taip pat, jei 
reikia, skelbimus žiniasklaidoje ir kitus 
ryšių kanalus. Ši informacija turi būti 
prieinama negalią turintiems vartotojams.

4. Jei neįmanoma su visais susijusiais 
vartotojais susisiekti taip, kaip nustatyta 1 
dalyje, ekonominės veiklos vykdytojai ir 
elektroninės prekyvietės, laikydamiesi 
savo atitinkamų pareigų, išplatina 
pranešimą apie atšaukimą arba įspėjimą dėl 
saugos kitais tinkamais kanalais, 
užtikrindami kuo didesnį jo gavėjų skaičių, 
įskaitant, jei įmanoma, bendrovės interneto 
svetainę, socialinių tinklų kanalus, 
informacinius biuletenius ir mažmeninės 
prekybos vietas, taip pat, jei reikia, 
skelbimus žiniasklaidoje ir kitus ryšių 
kanalus. Ši informacija turi būti prieinama 
negalią turintiems vartotojams. Vartotojų 
organizacijos taip pat informuojamos, kad 
padėtų skleisti informaciją.

Pakeitimas 200

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gaminio nuotrauką, pavadinimą ir 
prekių ženklą;

i) gaminio nuotrauką ar iliustraciją, 
pavadinimą ir prekių ženklą;

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais 
nustato pranešimo apie gaminio atšaukimą 
šabloną, atsižvelgdama į mokslo plėtrą ir 
rinkos pokyčius. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

3. Komisija įgyvendinimo aktais 
nustato pranešimo apie gaminio atšaukimą 
šabloną, be kita ko, prieinama forma, 
atsižvelgdama į mokslo plėtrą ir rinkos 
pokyčius. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atšaukiamo gaminio vertės 
kompensacija.

c) pradinės atšaukiamo gaminio 
pirkimo kainos kompensacija.

Pakeitimas 203

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei nė vienas ekonominės veiklos 
vykdytojas nesiūlo vartotojui teisių 
gynimo priemonių, vartotojas turi teisę 
pateikti skundą kompetentingai 
institucijai pagal 31 straipsnio 4 dalį.
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Pakeitimas 204

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali bendradarbiauti, be 
kita ko, keisdamasi informacija, su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis klausimais, susijusiais su 
šio reglamento taikymo sritimi, pavyzdžiui:

1. Siekdama padidinti bendrą 
vartotojų gaminių, tiekiamų Sąjungos 
rinkai, saugos lygį ir užtikrinti vienodas 
sąlygas tarptautiniu lygmeniu, Komisija 
gali bendradarbiauti, be kita ko, keisdamasi 
informacija, su trečiųjų šalių reguliavimo 
institucijomis arba tarptautinėmis 
organizacijomis klausimais, susijusiais su 
šio reglamento taikymo sritimi. Visų 
formų bendradarbiavimas yra 
grindžiamas abipusiškumo principu, 
apima konfidencialumo nuostatas, 
atitinkančias Sąjungoje taikomas 
nuostatas, ir pagal jį užtikrinama, kad bet 
koks keitimasis informacija atitiktų 
taikytiną Sąjungos teisę. 
Bendradarbiavimas arba keitimasis 
informacija gali būti susijęs, be kita ko, 
su:

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinant vykdymą ir taikant su 
sauga susijusias priemones, įskaitant rinkos 
priežiūrą;

a) užtikrinant vykdymą ir taikant su 
sauga susijusias priemones, be kita ko, 
siekiant užkirsti kelią pavojingų gaminių 
buvimui apyvartoje, įskaitant rinkos 
priežiūrą;

Pakeitimas 206

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

d) sprendžiant mokslinius, techninius 
ir reglamentavimo klausimus, siekiant 
gerinti gaminių saugą;

d) sprendžiant mokslinius, techninius 
ir reglamentavimo klausimus, siekiant 
gerinti gaminių saugą ir parengti bendrus 
prioritetus ir metodus tarptautiniu 
lygmeniu;

Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) naudojant naujas technologijas, 
siekiant gerinti gaminių saugą ir padidinti 
atsekamumą tiekimo grandinėje;

Pakeitimas 208

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) vykdant pareigūnų mainus. g) vykdant pareigūnų mainus ir 
mokymo programas.

Pakeitimas 209

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagal techninės pagalbos programas 
vykdoma veikla, bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis ir Sąjungos rinkos 
priežiūros politikos ir sistemų taikymo 
skatinimas tarp suinteresuotųjų šalių 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis ir jų 
gerinimas.

f) pagal techninės pagalbos programas 
vykdoma veikla, bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis ir Sąjungos rinkos 
priežiūros politikos ir sistemų taikymo 
skatinimas tarp suinteresuotųjų šalių 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis ir jų 
gerinimas, įskaitant vartotojų organizacijų 
vykdomą veiklą siekiant pagerinti 
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vartotojų informavimą.

Pakeitimas 210

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonominės veiklos vykdytojų 
arba elektroninių prekyviečių padaryti 
pažeidimai, už kuriuos prireikus taikomos 
sankcijos, yra šie:

Išbraukta.

a) bendrojo gaminių saugos 
reikalavimo pažeidimas;
b) savalaikis nepranešimas valdžios 
institucijai apie pavojingą gaminį, kurį jie 
pateikė rinkai;
c) sprendimo, nutarties, laikinosios 
priemonės, ekonominės veiklos vykdytojo 
įsipareigojimo arba kitos priemonės, 
priimtos pagal šį reglamentą, 
nesilaikymas;
d) 8, 9, 10, 11, 18 ir 19 straipsniuose 
nurodytų su atsekamumu ir informacijos 
teikimu susijusių ekonominės veiklos 
vykdytojų pareigų nevykdymas;
e) neteisingos, neišsamios arba 
klaidinančios informacijos teikimas, 
rinkos priežiūros institucijoms paprašius 
pateikti informaciją;
f) prašomos informacijos 
nepateikimas per nustatytą terminą;
g) atsisakymas leisti atlikti 
patikrinimus;
h) reikiamų dokumentų arba gaminių 
nepateikimas atliekant patikrinimus;
i) tyrimų rezultatų klastojimas.

Pakeitimas 211



RR\1259040LT.docx 99/183 PE702.956v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat gali skirti 
periodines baudas, kad priverstų 
ekonominės veiklos vykdytojus arba 
elektronines prekyvietes, kai taikoma:

Valstybės narės taip pat gali skirti 
periodines baudas, kad priverstų 
ekonominės veiklos vykdytojus arba 
elektronines prekyvietes, kai taikoma, 
nustoti daryti rimtus pakartotinius šio 
reglamento pažeidimus.

Pakeitimas 212

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užkirsti kelią šio reglamento 
nuostatų pažeidimui;

Išbraukta.

Pakeitimas 213

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vykdyti sprendimą, kuriuo 
nurodoma taikyti taisomąjį veiksmą;

Išbraukta.

Pakeitimas 214

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikti išsamią ir teisingą 
informaciją;

Išbraukta.

Pakeitimas 215
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) leisti atlikti patikrinimus; Išbraukta.

Pakeitimas 216

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sudaryti sąlygas rinkos priežiūros 
institucijoms perimti duomenis iš 
elektroninių sąsajų.

Išbraukta.

Pakeitimas 217

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip kiekvienų metų 
kovo 31 d. valstybės narės informuoja 
Komisiją apie pagal šį reglamentą skirtų 
sankcijų rūšį ir dydį, nustato faktinius šio 
reglamento pažeidimus ir nurodo 
ekonominės veiklos vykdytojų arba 
elektroninių prekyviečių, kurioms buvo 
skirtos sankcijos, tapatybę.

6. Ne vėliau kaip kiekvienų metų 
kovo 31 d. valstybės narės informuoja 
Komisiją apie pagal šį reglamentą skirtų 
sankcijų rūšį ir dydį ir nustato faktinius šio 
reglamento pažeidimus.

Pakeitimas 218

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kiekvienais metais Komisija 
parengia ataskaitą apie valstybių narių 
taikytas sankcijas ir ją viešai paskelbia.

7. Kiekvienais metais Komisija 
parengia ir viešai paskelbia 
apibendrinamąją ataskaitą apie valstybių 
narių taikytas sankcijas, kurioje pateikia 
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suvestinius duomenis.

Pakeitimas 219

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 6 dalyje nurodyta informacija 
neskelbiama 7 dalyje nurodytoje 
ataskaitoje jokiomis iš šių aplinkybių:

Išbraukta.

a) kai būtina išsaugoti tyrimo arba 
nacionalinio teismo proceso 
konfidencialumą;
b) kai dėl informacijos paskelbimo 
ekonominės veiklos vykdytojui arba 
elektroninei prekyvietei būtų padaryta 
neproporcinga žala;
c) kai skelbiama informacija yra 
susijusi su fiziniu asmeniu, išskyrus 
atvejus, kai asmens duomenų paskelbimas 
pateisinamas išimtinėmis aplinkybėmis, 
inter alia, pažeidimo sunkumu.

Pakeitimas 220

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [įrašyti datą – šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

2. 15 straipsnio 3a dalyje ir 17 
straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 
[įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo 
datos].

Pakeitimas 221

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 17 straipsnio 
3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę 
sprendime nurodytą dieną. Jis nedaro 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 15 straipsnio 
3a dalyje ir 17 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę sprendime nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 222

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros47 nustatytais principais.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais, 
naudojasi kitų atitinkamų ekspertų grupių 
paslaugomis ir konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros47 nustatytais principais.

__________________ __________________
47 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 47 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas 223

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 17 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 

6. Pagal 15 straipsnio 3a dalį ir 17 
straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuomet, jeigu per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
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nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepateikia prieštaravimų arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepateikia 
prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba pranešė Komisijai, kad jie 
nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pakeitimas 224

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Vertinimas ir peržiūra

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento vertinimą Komisija 
atlieka ne vėliau kaip [nurodyti datą – 
penkeri metai nuo įsigaliojimo datos]. 
Komisija pateikia pagrindinių išvadų 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui. Ataskaitoje visų pirma 
įvertinama, ar pasiektas šio reglamento 
tikslas pagerinti vartotojų apsaugą nuo 
nesaugių gaminių, atsižvelgiant į jo poveikį 
verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

1. Šio reglamento vertinimą Komisija 
atlieka ne vėliau kaip [nurodyti datą – 
penkeri metai nuo įsigaliojimo datos]. 
Komisija pateikia pagrindinių išvadų 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui. Ataskaitoje visų pirma 
įvertinama, ar pasiektas šio reglamento ir 
ypač 17, 20 ir 23 straipsnių tikslas 
pagerinti vartotojų apsaugą nuo nesaugių 
gaminių, atsižvelgiant į naujų technologijų 
keliamus iššūkius ir jo poveikį verslui, 
ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip ... [įrašyti datą – 
penkeri metai nuo taikymo pradžios] 
Komisija parengia 15 straipsnio 
įgyvendinimo įvertinimo ataskaitą. Toje 
ataskaitoje visų pirma įvertinama to 
straipsnio taikymo sritis, poveikis ir 
sąnaudos bei nauda. Prireikus drauge su 
ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 227

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ne vėliau kaip ... [treji metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
Komisija įvertina 20 straipsnio 2b dalyje 
nurodytų nuostatų dėl neteisėto turinio 
pašalinimo iš elektroninių prekyviečių 
įgyvendinimo sąlygas, naudodamasi 
Sąjungos pranešimų sistema, sukurta ir 
išplėtota sistemoje „Saugos vartai“. 
Prireikus drauge su vertinimu 
pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 228

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 iš 
dalies keičiamas taip:

1. Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 iš 
dalies keičiamas taip:

2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„e) Europos bendrasis gaminių saugos 
standartas – remiantis Komisijos prašymu 
priimtas Europos standartas, parengtas 
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siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) .../... [šio 
reglamento (toliau – BGSR)] 
įgyvendinimą;“;

Pakeitimas 229

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei Europos standartas, parengtas 
siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES).../...48 [šio 
reglamento (toliau – BGSR)] 
įgyvendinimą, atitinka to reglamento 5 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir [to reglamento [6] 
straipsnyje] nurodytus specialius saugos 
reikalavimus, Komisija nedelsdama 
paskelbia tokio Europos standarto nuorodą 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

7. Jei Europos bendrasis gaminių 
saugos standartas atitinka to reglamento 5 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir [to reglamento [6 straipsnio 
2 dalyje]] nurodytus specialius saugos 
reikalavimus, Komisija nedelsdama 
paskelbia tokio Europos standarto nuorodą 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

__________________
48 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) …/… dėl bendros 
gaminių saugos, kuriuo iš dalies 
keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 
87/357/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2001/95/EB (OL ...).

Pakeitimas 230

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybė narė ar Europos 1. Jei valstybė narė ar Europos 
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Parlamentas mano, kad darnusis standartas 
arba Europos standartas, parengtas 
siekiant užtikrinti Reglamento (ES).../... 
[šio reglamento (toliau – BGSR)] 
įgyvendinimą, ne visiškai atitinka 
reikalavimus, kuriuos jis turi apimti ir kurie 
nustatyti atitinkamuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose arba tame 
reglamente, jie praneša apie tai Komisijai, 
pateikdami išsamų paaiškinimą. Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkamais Sąjungos 
derinamaisiais teisės aktais įsteigtu 
komitetu, jei jis yra, arba Reglamentu 
(ES).../... [šio reglamento (toliau – BGSR)] 
įsteigtu komitetu, ar pasinaudojusi kitomis 
konsultavimosi su sektoriaus ekspertais 
formomis, nusprendžia:

Parlamentas mano, kad darnusis standartas 
arba Europos bendrasis gaminių saugos 
standartas ne visiškai atitinka 
reikalavimus, kuriuos jis turi apimti ir kurie 
nustatyti atitinkamuose Sąjungos 
derinamuosiuose teisės aktuose arba tame 
reglamente, jie praneša apie tai Komisijai, 
pateikdami išsamų paaiškinimą. Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkamais Sąjungos 
derinamaisiais teisės aktais įsteigtu 
komitetu, jei jis yra, arba Reglamentu 
(ES).../... [šio reglamento (toliau – BGSR)] 
įsteigtu komitetu, ar pasinaudojusi kitomis 
konsultavimosi su sektoriaus ekspertais 
formomis, nusprendžia:

Pakeitimas 231

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skelbti susijusio darniojo standarto 
arba Europos standarto, parengto siekiant 
užtikrinti Reglamento (ES).../... [BGSR] 
įgyvendinimą, nuorodas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, jų neskelbti arba 
skelbti su apribojimais;

a) skelbti susijusio darniojo standarto 
arba Europos bendrojo gaminių saugos 
standarto nuorodas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, jų neskelbti arba 
skelbti su apribojimais;

Pakeitimas 232

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susijusio darniojo standarto arba 
Europos standarto, parengto siekiant 
užtikrinti Reglamento (ES).../... [BGSR] 

b) susijusio darniojo standarto arba 
Europos bendrojo gaminių saugos 
standarto nuorodas Europos Sąjungos 
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įgyvendinimą, nuorodas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje palikti galioti, 
palikti galioti su apribojimais arba iš jo 
išbraukti;

oficialiajame leidinyje palikti galioti, 
palikti galioti su apribojimais arba iš jo 
išbraukti;

Pakeitimas 233

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipaReglamentas (ES) Nr. 1025/2012
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija skelbia savo interneto 
svetainėje informaciją apie darniuosius 
standartus ir Europos standartus, 
parengtus siekiant užtikrinti Reglamento 
(ES).../... [BGSR] įgyvendinimą, dėl kurių 
priimtas 1 dalyje nurodytas sprendimas.

2. Komisija skelbia savo interneto 
svetainėje informaciją apie darniuosius 
standartus ir Europos bendruosius 
gaminių saugos standartus, dėl kurių 
priimtas 1 dalyje nurodytas sprendimas.

Pakeitimas 234

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipaReglamentas (ES) Nr. 1025/2012
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija praneša susijusiai 
Europos standartizacijos organizacijai apie 
1 dalyje nurodytą sprendimą ir, prireikus, 
prašo peržiūrėti atitinkamus darniuosius 
standartus arba Europos standartus, 
parengtus siekiant užtikrinti Reglamento 
(ES).../... [BGSR] įgyvendinimą.“

3. Komisija praneša susijusiai 
Europos standartizacijos organizacijai apie 
1 dalyje nurodytą sprendimą ir, prireikus, 
prašo peržiūrėti atitinkamus darniuosius 
standartus arba Europos bendruosius 
gaminių saugos standartus.“

Pakeitimas 235

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 a straipsnis



PE702.956v02-00 108/183 RR\1259040LT.docx

LT

Direktyvos 2020/1828/ES daliniai 
pakeitimai

Direktyvos 2020/1828/ES I priedo 8 
punktas pakeičiamas taip:
„8) Reglamentas (ES) [.../...] dėl bendros 
gaminių saugos, kuriuo iš dalies 
keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 
87/357/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2001/95/EB.“

Pakeitimas 236

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas praėjus [6 mėnesiams po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Jis taikomas praėjus [12 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios pastabos 

2021 m. birželio 30 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujo Reglamento dėl bendros gaminių 
saugos (BGSR), kuriuo bus pakeista galiojanti Direktyva dėl bendros gaminių saugos (BGSD).

Pranešėja iš esmės palankiai vertina šį pasiūlymą, nes mums reikia atnaujintos ir 
veiksmingesnės teisinės sistemos, kad būtų užtikrinta visų bendrojoje rinkoje apyvartoje 
esančių gaminių sauga. 

Dabartinė direktyva buvo priimta 2001 m., o jos pagrindinės nuostatos bėgant metams buvo 
papildytos keliais kitais teisės aktais ir sprendimais, todėl sukurta labai sudėtinga ir kartais 
neaiški teisinė sistema, ypač ekonominės veiklos vykdytojams. 

Todėl labai svarbu, kad šis vadinamasis apsauginis tinklas būtų aiškesnis, veiksmingesnis ir 
geriau parengtas ateities iššūkiams.

Rengdama pranešimo projektą pranešėja išnagrinėjo ankstesnius darbus, susijusius su 
direktyvos peržiūra, ir skirtingas daugelio suinteresuotųjų subjektų, pvz., ekonominės veiklos 
vykdytojų, valdžios institucijų ir vartotojų, viešąsias pozicijas. Atsižvelgdama į tai, pranešėja 
siūlo toliau nurodytus pagrindinius Komisijos pasiūlymo papildymus ir pakeitimus.

Sąvokų apibrėžčių paaiškinimai ir proporcingesni įpareigojimai ekonominės veiklos 
vykdytojams 

Pranešėja palankiai vertina pagrindinį pasiūlymo siekį supaprastinti galiojančias taisykles, jas 
atnaujinti ir padaryti nuoseklesnes. 

Turi būti remiamas tikslas bendrai suderinti suderintiems gaminiams taikomas rinkos priežiūros 
taisykles ir susijusią veiklą su nesuderintiems gaminiams taikomomis taisyklėmis ir veikla – 
toks požiūris galėtų palengvinti kompetentingų institucijų darbą ir padėti įmonėms bei visiems 
susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams sutaupyti lėšų. 

Vis dėlto pranešėja pateikė keletą būtinų pagrindinių apibrėžčių, pvz., „gaminio“ ir „saugaus 
gaminio“, paaiškinimų, kad suteiktų valdžios institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams 
daugiau tikrumo. Patikslintos apibrėžtys turėtų padėti išvengti skirtingo taikymo ir teismo bylų.

Be to, II skyrius „Saugos reikalavimai“ pertvarkytas taip, kad būtų geriau paaiškinti visi etapai, 
kuriais atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas atlieka saugos vertinimą, ir saugos 
prielaida. 

Nors pranešėja pritaria atnaujintam ekonominės veiklos vykdytojams taikomų pareigų sąrašui, 
būtina laikytis proporcingo požiūrio į smulkiuosius gamintojus ir mažos rizikos gamybos 
sektorius. Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo padaryti kai kurie pareigų sąrašo 
pakeitimai, pvz., nuostatų gamintojams dėl techninių dokumentų ir gautų skundų pakeitimai (8 
straipsnis).  

Naujos technologijos ir gaminių sauga 
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Vienas iš pagrindinių BGSD peržiūros tikslų – tinkamiau spręsti naujus uždavinius, susijusius 
su naujomis technologijomis, ir užtikrinti gaminių saugą internete.

Šiuo metu galiojančią Direktyvą dėl gaminių saugos labai reikia pritaikyti susietiesiems 
gaminiams, taip pat reikia atnaujinti jų saugos vertinimo kriterijų sąrašą. Pranešėja iš esmės 
palankiai vertina šiuo pasiūlymu jau nustatytą sąsają su būsima dirbtinio intelekto ir susietųjų 
gaminių teisine sistema ir toliau nagrinės šį klausimą. 

Taip pat labai svarbu visapusiškai pasinaudoti skaitmeniniais sprendimais, kad būtų 
modernizuota dabartinė rinkos priežiūros sistema ir padidintas jos veiksmingumas, siekiant 
padidinti bendrą saugos lygį Sąjungoje. Atsižvelgiant į tai, ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų turėti galimybę tam tikrą pagrindinę informaciją (pvz., techninius dokumentus, 
instrukcijas ir saugos informaciją) pateikti skaitmenine forma, nes dėl to padidės skaidrumas ir 
atitinkamai produktų sauga, o ekonominės veiklos vykdytojams sumažės biurokratijos. Šiuo 
tikslu įtrauktas naujas specialus straipsnis (19a straipsnis).  

Gaminiai, tiesiogiai parduodami internetu iš trečiųjų šalių

Nesaugių gaminių, tiesiogiai parduodamų internetu iš trečiųjų šalių, kaip ir iš bet kurio kito 
šaltinio, mūsų bendrojoje rinkoje neturėtų būti. Tačiau labai svarbu rasti pragmatišką ir 
proporcingą būdą, kaip spręsti naujus uždavinius, kylančius būtent dėl tiesiogiai internetu iš 
trečiųjų šalių parduodamų gaminių. Turime būti atsargūs ir neužkrauti neproporcingai didelės 
naštos ekonominės veiklos vykdytojams, nes tai tik sustabdytų e. prekybos augimą ir užvertų 
ES rinkas trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojams. Kartu turime konkrečiai spręsti su 
šiais pavojais susijusius klausimus ir dėti visas pastangas, kad į mūsų bendrąją rinką patektų tik 
saugūs gaminiai. Išplečiant pasiūlymo 15 straipsnyje numatytą atsakingo asmens sąvoką turėtų 
būti apsiribojama tik tomis produktų kategorijomis, kurioms, remiantis įrodymais, tokia 
nuostata yra būtina. Tai jau taikoma suderintiems gaminiams, o naujajame BGSR turėtų būti 
laikomasi rizika grindžiamo požiūrio. 

Elektroninės prekyvietės

Pranešėja sutinka, kad reikia spręsti naujus uždavinius, kylančius dėl e. prekybos, ir šiame 
pasiūlyme išnagrinėti klausimus, neaptartus ankstesniuose teisės aktuose. Atnaujintu ir tiksliniu 
elektroninių prekyviečių taisyklių rinkiniu bus padidintas saugumas, geriau apsaugoti vartotojai 
ir padedama sudaryti vienodas sąlygas internetiniam ir neinternetiniam sektoriams, sykiu 
išsaugant mūsų ekonominės veiklos vykdytojų, ypač mažesnių, konkurencingumą. 

Be to, pranešėja yra tvirtai įsitikinusi, kad naujasis pasiūlymas visiškai atitinka Skaitmeninių 
paslaugų aktą. BGSR turėtų veikti kaip lex specialis, skirtas konkrečiai gaminių saugos 
klausimams, kaip siūlo Europos Komisija. Atsižvelgiant į tai, šio pasiūlymo 20 straipsnyje jau 
pateikiamas išsamus elektroninėms prekyvietėms taikomų pareigų sąrašas, kuriame ypatingas 
dėmesys skiriamas gaminių saugai. 

Siekiant padidinti BGSR veiksmingumą, į pirminį pasiūlymo tekstą įtrauktos papildomos 
tikslinės pareigos elektroninėms prekyvietėms, atsižvelgiant į geriausią patirtį ir jau 
įgyvendinamas savanoriškas iniciatyvas. Tai padės geriau informuoti vartotojus, ypač apie 
veiksmus, kurių imtasi dėl pavojingų gaminių, ir apie galimas teisių gynimo priemones. Be to, 
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sustiprintas platformų, komercinės veiklos subjektų ir rinkos priežiūros institucijų keitimasis 
informacija. 

Pranešėja taip pat ragina elektronines prekyvietes savanoriškai prisiimti papildomus 
įsipareigojimus, t. y. pasirašyti susitarimo memorandumus, kuriais būtų nustatyti konkretūs 
gaminių saugos didinimo veiksmai. Šios priemonės apims priemones, kuriomis bus užkertamas 
kelias pakartotiniam pavojingų gaminių pasirodymui internete ir nagrinėjamos galimybės 
naudoti naujas technologijas siekiant užtikrinti geresnę rinkos priežiūrą, taip pat investicijas į 
internetinių komercinės veiklos subjektų mokymą. 

Jei Komisija nustato, kad labai didelėse interneto platformose esama sisteminės rizikos saugai, 
ji gali įpareigoti sudaryti tokius susitarimo memorandumus kaip poveikio mažinimo priemones. 

Keitimasis informacija ir pranešimais

Gerai veikiantis keitimasis informacija yra labai svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą rinkos 
priežiūrą. Palankiai vertinamos atnaujintos nuostatos dėl sistemos „Saugos vartai“; nors 
valstybės narės turėtų visapusiškai naudotis sistema „Saugos vartai“ ir kitomis esamomis 
duomenų bazėmis, pvz., Rinkos priežiūros informacine ryšių sistema (ICSMS), kad praneštų 
apie visus atitinkamus veiksmus, kurių imtasi, reikėtų geriau koordinuoti esamas priemones ir 
vengti daugkartinio duomenų įvedimo. Keitimasis informacija ir pranešimais turėtų būti 
skatinamas supaprastinant procedūras. 

Vartotojų saugos tinklas ir tarptautinis bendradarbiavimas

Pranešėja mano, kad labai svarbu stiprinti dabartinį nacionalinių valdžios institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimą. Todėl siūlomas straipsnis „Vartotojų saugos tinklas“ buvo toliau 
plėtojamas, siekiant įtraukti naujas bendradarbiavimo sritis ir patikslinti tikslus. 

Taip pat buvo patikslintas straipsnis dėl tarptautinio bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
reguliavimo institucijomis, daugiausia dėmesio skiriant pavojingų gaminių patekimo į apyvartą 
prevencijai, naujų technologijų naudojimui ir keitimuisi informacija reguliavimo klausimais, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos. 

Atšaukimas ir teisė į teisių gynimo priemones 

Pranešėja palankiai vertina patobulintą vartotojams naudingą atšaukimo sistemą. Atšaukimas 
turi būti veiksmingesnis, teisių gynimo priemonės – pakankamos ir taikomos laiku, o vartotojai 
turėtų būti geriau informuojami. Visų pirma siūloma paaiškinti, kad atšaukto gaminio vertė 
apskaičiuojama remiantis pradine pirkimo kaina. 

Sankcijos ir įsigaliojimas

Pranešėja pritaria pagrindinėms nuostatoms dėl sankcijų. Tačiau, siekiant geriau atsižvelgti į 
pažeidimo pobūdį ir sunkumą, buvo padaryti pirminio pasiūlymo pakeitimai. 

Galiausiai, naujasis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau, kad būtų padidinta bendra sauga 
Europos Sąjungoje. Tačiau, atsižvelgiant į pasiūlyme numatytus reikšmingus pakeitimus, naujų 
nuostatų taikymui numatytas laikas yra per trumpas. Todėl siūloma pratęsti reglamento taikymo 
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pradžios datą nuo 6 iki 12 mėnesių nuo jo įsigaliojimo dienos.
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TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros gaminių saugos, 
kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 
bei panaikinamos Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/95/EB
(COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))

Nuomonės referentas: René Repasi

TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Įvadas
Bendros gaminių saugos direktyva (toliau – BGSD) įsigaliojo 2001 m. Nors gaminių saugos 
direktyva yra vienas iš svarbiausių teisės aktų, kuriais užtikrinama, kad visi ES rinkoje 
vartotojams siūlomi ne maisto gaminiai būtų saugūs, ji paseno ir turi būti peržiūrėta, kad būtų 
užtikrinta Europos vartotojų sauga. Trys pagrindinės tendencijos, į kurias reikia atsižvelgti 
peržiūrint bendros gaminių saugos teisės aktus: pirma, dėl gaminių skaitmeninimo ir 
tarpusavio sąsajų kyla naujų saugumo ir saugos iššūkių, antra, keičiasi vartotojų elgsena 
perkant gaminius ir, trečia, keičiasi tiekimo grandinės ir platinimo kanalai, kol gaminys 
pasiekia vartotoją.
Nuomonės referentė palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą, nes jame pateikiama 
aiški pradžia diskusijoms apie tai, kaip būtų galima reaguoti į šiuos su gaminių ir vartotojų 
sauga susijusius iššūkius. Tačiau, nuomonės referentės požiūriu, tam tikros temos ir sritys 
lieka nepaliestos. Todėl nuomonės referentė ketina patobulinti siūlomą teisės akto tekstą ir 
pateikti informaciją apie tai, kaip Bendros gaminių saugos reglamente turėtų būti sprendžiami 
šie uždaviniai. Pagrindinės idėjos – užtikrinti vartotojų saugumą ir sudaryti vienodas sąlygas 
verslo subjektams visoje bendrojoje rinkoje laikytis su gaminių sauga susijusių reikalavimų ir 
prievolių. 

II. Pagrindiniai nuomonės projekto aspektai
Bendros gaminių saugos reglamento (BGSR) kaip bendro saugos tinklo užtikrinimas
Dabartinė BGSD veikia kaip apsauga Europos gaminių saugos sistemoje atsiradus saugos 
spragų. Šiuo požiūriu pasiūlymas dėl BGSR yra siauresnio užmojo. Juo nustatomi saugos 
reikalavimai ir rizikos vertinimas visiems gaminiams, kuriems nėra specialių Sąjungos teisės 
aktų. Kartu jis veikia kaip saugos tinklo priemonė, jei suderinti teisės aktai būtų peržiūrimi. 
Nuomonės referentė pateikia pasiūlymus, kaip sustiprinti BGSR saugos tinklo funkciją ir 
užtikrinti plataus masto teisinę sistemą, kad būtų užtikrinta visų gaminių sauga bendrojoje 
rinkoje, ypač tais atvejais, kai nėra derinamųjų teisės aktų. 

Šiuolaikiniai gaminiai
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BGSD buvo parengta tuo metu, kai gaminiai su integruotu dirbtiniu intelektu ir daiktų 
internetas buvo retai pasitaikantis reiškinys. Tokie pokyčiai verčia abejoti dabartine gaminių 
apibrėžtimi ir kelia naują riziką arba keičia būdus, kuriais gali pasireikšti esama rizika, o tai 
turėtų būti atspindėta ir į tai turėtų būti tinkamai atsižvelgta. Atsižvelgdama į pirmiau 
išdėstytus bendruosius saugos reikalavimus, nuomonės referentė siūlo papildyti saugos 
vertinimo kriterijus, taikomus vertinant gaminių, kuriuose integruotas dirbtinis intelektas, 
kurie yra tarpusavyje sujungti arba kuriuose yra programinė įranga, atitiktį, kad ES gaminių 
saugos sistemoje neliktų spragų reglamentuojant šiuos šiuolaikinius gaminius, o vartotojai 
turėtų būtinas apsaugos priemones, užtikrinančias jų saugą. Be to, nuomonės referentė mano, 
kad gaminiai, kurie buvo iš esmės pakeisti per jų gyvavimo trukmę, turėtų būti vertinami iš 
naujo. 

Vartotojų saugumo užtikrinimas elektroninėse prekyvietėse
Nuo 2001 m. vartotojai vis daugiau perka internetu ir tokiu atveju negali fiziškai išbandyti 
gaminio. Atsiradus elektroninėms prekyvietėms, apsipirkimo patirčiai socialinės žiniasklaidos 
platformose ir pagerėjus tiesioginio siuntimo iš trečiųjų šalių galimybėms, kyla naujų iššūkių, 
susijusių su gaminių ir vartotojų sauga. Ypač dėl tiesioginio importo Europos rinkoje 
padaugėjo nesaugių, nesuderintų gaminių. Siekdama atsižvelgti į tai, nuomonės referentė 
siūlo keletą pirminio pasiūlymo pakeitimų, kuriais raginama nustatyti aiškias prievoles 
elektroninių prekyviečių paslaugų teikėjams ir prekiautojams internete. Svarbus vartotojų 
saugos elementas yra pavojingų gaminių prieinamumas rinkoje. Todėl elektroninės 
prekyvietės turės kontroliuoti ir tikrinti prekiautojų pateikiamą informaciją, pvz., kontaktinę 
ar gamintojo informaciją ir informaciją apie gaminių saugą, taip išvengiant klaidingos ar 
neišsamios informacijos pateikimo vartotojams ir užkertant kelią pavojingų gaminių 
pardavimui. Siekiant apsaugoti vartotojus internete, reikia imtis konkrečių veiksmų, kuriais 
būtų užtikrinama, kad pavojingi gaminiai nebūtų siūlomi, – greitai reaguojant į rinkos 
priežiūros institucijos nurodymą, gavus įspėjimą pagal Skaitmeninių paslaugų akte nustatytą 
pranešimų ir veiksmų sistemą arba nustatant įpareigojimus, kad pašalinus pavojingus 
gaminius jie nebūtų vėl siūlomi vartotojams.
Šiomis taisyklėmis bus užtikrinta teisinga pusiausvyra tarp įvairių tiekimo grandinės dalyvių, 
taip pat palaikomas vartotojų pasitikėjimas ir apsaugoma jų sauga. Vien tik saugūs produktai 
gali paskatinti vartotojus pirkti gaminius internetu ir ne internetu bendrojoje rinkoje. Gaminių 
sauga yra pagrindinis gerai veikiančios bendrosios rinkos ir vartotojų gerovės užtikrinimo 
elementas.

III. Išvada
Nuomonės referentė siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų kaip atspirties tašką 
tolesniems apmąstymams ir pakeitimams, kurie bus padaryti per visą teisėkūros procesą 
Parlamente.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šios priemonės tikslas – prisidėti 
siekiant Sutarties 169 straipsnyje nurodytų 
tikslų. Visų pirma, ja turėtų būti siekiama 
užtikrinti vartotojų sveikatą ir saugą ir 
vidaus rinkos veikimą vartotojams skirtų 
gaminių srityje;

(4) šios priemonės tikslas – prisidėti 
siekiant Sutarties 169 straipsnyje nurodytų 
tikslų. Visų pirma, ja turėtų būti siekiama 
užtikrinti vartotojų sveikatą ir saugą, 
aukšto lygio vartotojų apsaugą, be kita ko, 
remiant vartotojų teisę į informaciją, ir 
gerinant vidaus rinkos veikimą 
vartotojams skirtų gaminių srityje;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) šiuo reglamentu užtikrinama 
pusiausvyra tarp, viena vertus, aukšto 
vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo ir, 
kita vertus, vidaus rinkos veikimo 
gerinimo konkurencingumo ir sąžiningos 
konkurencijos sąlygomis, neužkraunant 
nepagrįstos administracinės ir finansinės 
naštos Europos įmonėms;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu turėtų būti 
siekiama apsaugoti vartotojus ir jų saugą, 
nes tai vienas iš pagrindinių ES teisės aktų 
sistemos principų, įtvirtintų ES pagrindinių 
teisių chartijoje. Pavojingi gaminiai gali 
turėti labai neigiamų pasekmių vartotojams 
ir piliečiams. Visi vartotojai, įskaitant 

(5) šiuo reglamentu turėtų būti 
siekiama apsaugoti vartotojus ir jų saugą, 
nes tai vienas iš pagrindinių ES teisės aktų 
sistemos principų, įtvirtintų ES pagrindinių 
teisių chartijoje. Pavojingi ne maisto 
gaminiai gali turėti labai neigiamų 
pasekmių vartotojams ir piliečiams. Visi 
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pažeidžiamiausius vartotojus, kaip antai 
vaikus, vyresnio amžiaus asmenis arba 
negalią turinčius asmenis, turi teisę į 
saugius gaminius. Vartotojai turėtų turėti 
pakankamai priemonių tokioms teisėms 
pasinaudoti, o valstybės narės – 
atitinkamas priemones, kad galėtų 
užtikrinti šio reglamento vykdymą;

vartotojai, įskaitant pažeidžiamiausius 
vartotojus, kaip antai vaikus, vyresnio 
amžiaus asmenis arba negalią turinčius 
asmenis, turi teisę į saugius gaminius. 
Vartotojai turėtų turėti pakankamai 
priemonių tokioms teisėms pasinaudoti, o 
valstybės narės – atitinkamas priemones, 
kad galėtų užtikrinti šio reglamento 
vykdymą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) vaikams ypač dažnai kyla su 
gaminiais susijusi rizika. Net 29 proc. visų 
gaminių, apie kuriuos 2020 m. sistemoje 
„Saugos vartai“ buvo pranešta kaip apie 
pavojingus, sudarė žaislai arba vaikų 
priežiūros gaminiai. Dėl šios priežasties 
vaikams skirtiems gaminiams reikia 
taikyti griežtus saugos reikalavimus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors rengiami konkretiems 
sektoriams skirti Sąjungos teisės aktai, 
susiję su konkrečių gaminių ar gaminių 
kategorijų saugos aspektais, praktiškai 
neįmanoma priimti teisės aktų, kuriais 
Sąjungoje būtų reglamentuojami visi esami 
arba galbūt dar tik pasirodysiantys 
vartotojų gaminiai. Todėl vis dar būtina 
horizontalaus pobūdžio teisės aktų sistema, 
kad būtų pašalintos spragos ir užtikrinta 
trūkstama vartotojų apsauga, visų pirma 
aukštas vartotojų saugos ir sveikatos 
apsaugos lygis, kaip reikalaujama SESV 

(6) nors rengiami konkretiems 
sektoriams skirti Sąjungos teisės aktai, 
susiję su konkrečių gaminių ar gaminių 
kategorijų saugos aspektais, praktiškai 
neįmanoma priimti teisės aktų, kuriais 
Sąjungoje būtų reglamentuojami visi esami 
arba galbūt dar tik pasirodysiantys 
vartotojų gaminiai. Todėl vis dar būtina 
plačios apimties ir horizontalaus pobūdžio 
teisės aktų sistema, kad būtų pašalintos 
esamų specialių teisės aktų spragos ir 
užtikrinta trūkstama aukšto lygio vartotojų 
apsauga, visų pirma aukštas vartotojų 
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114 ir 169 straipsniuose; saugos ir sveikatos apsaugos lygis, kaip 
reikalaujama SESV 114 ir 169 
straipsniuose;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) nors kai kurios nuostatos, 
pavyzdžiui, nuostatos, susijusios su 
didžiąja dalimi ekonominės veiklos 
vykdytojų pareigų, neturėtų būti taikomos 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, nes jie jau yra 
reglamentuojami tokiais teisės aktais, 
siekiant papildyti Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus, turėtų būti taikomos tam tikros 
kitos nuostatos. Visų pirma bendrasis 
gaminių saugos reikalavimas ir susijusios 
nuostatos turėtų būti taikomi vartotojų 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, jei tie teisės aktai 
nėra taikomi tam tikroms rizikos rūšims. 
Šio reglamento nuostatos, susijusios su 
elektroninių prekyviečių pareigomis, su 
nelaimingais atsitikimais susijusiomis 
ekonominės veiklos vykdytojų pareigomis, 
vartotojų teise gauti informaciją, taip pat 
vartotojų gaminių atšaukimu, turėtų būti 
taikomos gaminiams, kuriems taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, kai 
tokiuose teisės aktuose nėra konkrečių 
nuostatų, kuriose būtų nustatytas tas pats 
tikslas. Taip pat sistema RAPEX jau yra 
naudojama įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2019/102025 20 straipsnyje, todėl 
šiame reglamente pateikiamos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojama sistema 
„Saugos vartai“ ir jos veikimas, turėtų būti 
taikomos įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus;

(8) nors kai kurios nuostatos, 
pavyzdžiui, nuostatos, susijusios su 
didžiąja dalimi ekonominės veiklos 
vykdytojų pareigų, neturėtų būti taikomos 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, nes jie jau yra 
reglamentuojami tokiais teisės aktais, 
siekiant papildyti Sąjungos derinamuosius 
teisės aktus, turėtų būti taikomos tam tikros 
kitos nuostatos. Visų pirma bendrasis 
gaminių saugos reikalavimas ir susijusios 
nuostatos turėtų būti taikomi vartotojų 
gaminiams, kuriems taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai, jei tais teisės 
aktais nėra konkrečiai ir tinkamai 
reglamentuojamos tam tikros rizikos 
rūšys. Tai vertinant turėtų būti 
atsižvelgiama į 7 straipsnyje nurodytus 
gaminių saugos vertinimo aspektus. Šio 
reglamento nuostatos, susijusios su 
elektroninių prekyviečių pareigomis, su 
nelaimingais atsitikimais susijusiomis 
ekonominės veiklos vykdytojų pareigomis, 
vartotojų teise gauti informaciją, taip pat 
vartotojų gaminių atšaukimu, turėtų būti 
taikomos gaminiams, kuriems taikomi 
Sąjungos derinamieji teisės aktai, kai 
tokiuose teisės aktuose nėra konkrečių 
nuostatų, kuriose būtų nustatytas tas pats 
tikslas. Taip pat sistema RAPEX jau yra 
naudojama įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2019/102025 20 straipsnyje, todėl 
šiame reglamente pateikiamos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojama sistema 
„Saugos vartai“ ir jos veikimas, turėtų būti 
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taikomos įgyvendinant Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus;

__________________ __________________
25 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių 
atitikties, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) 
Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 
(OL L 169, 2019 6 25, p. 1).

25 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių 
atitikties, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) 
Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 
(OL L 169, 2019 6 25, p. 1).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Reglamento (ES) 2019/1020 VII 
skyriaus nuostatos, kuriomis nustatomos į 
Sąjungos rinką patenkančių gaminių 
kontrolės taisyklės, jau yra tiesiogiai 
taikomos gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, ir šiuo reglamentu neketinama 
keisti tokių nuostatų. Reglamento (ES) 
2019/1020 VII skyriaus stabilumas yra 
ypač svarbus, atsižvelgiant į tai, kad už šią 
kontrolę atsakingos institucijos (kurios 
beveik visose valstybėse narėse yra 
muitinės) ją atlieka remdamosi rizikos 
analize, nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 952/2013 (Sąjungos muitinės 
kodeksas) 46 ir 47 straipsniuose, 
įgyvendinimo teisės aktuose ir 
atitinkamose rekomendacijose. 
Atsižvelgiant į didelį į muitų teritoriją 
įvežamų ir iš jos išvežamų prekių kiekį, 
atliekant muitinį tikrinimą šis rizika 
grindžiamas metodas yra labai svarbus, 
todėl atsižvelgiant į nustatytus prioritetus 
taikomos konkrečios kontrolės priemonės. 
Tai, kad Reglamento 2019/1020 VII 
skyrius reglamentu visai nekeičiamas, jame 
tiesiogiai nurodant muitinės teisės aktuose 
nustatytą rizika grindžiamą metodą, 
praktiškai reiškia, kad valdžios institucijos 
(įskaitant muitines), atsakingos už gaminių, 

(9) Reglamento (ES) 2019/1020 VII 
skyriaus nuostatos, kuriomis nustatomos į 
Sąjungos rinką patenkančių gaminių 
kontrolės taisyklės, jau yra tiesiogiai 
taikomos gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, ir šiuo reglamentu neketinama 
keisti tokių nuostatų. Reglamento (ES) 
2019/1020 VII skyriaus stabilumas yra 
ypač svarbus, atsižvelgiant į tai, kad už šią 
kontrolę atsakingos institucijos (kurios 
beveik visose valstybėse narėse yra 
muitinės) ją atlieka remdamosi rizikos 
analize, nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 952/2013 (Sąjungos muitinės 
kodeksas) 46 ir 47 straipsniuose, 
įgyvendinimo teisės aktuose ir 
atitinkamose rekomendacijose. 
Atsižvelgiant į didelį į muitų teritoriją 
įvežamų ir iš jos išvežamų prekių kiekį, 
atliekant muitinį tikrinimą šis rizika 
grindžiamas metodas yra labai svarbus, 
todėl atsižvelgiant į nustatytus prioritetus 
taikomos konkrečios kontrolės priemonės. 
Tai, kad Reglamento 2019/1020 VII 
skyrius reglamentu visai nekeičiamas, jame 
tiesiogiai nurodant muitinės teisės aktuose 
nustatytą rizika grindžiamą metodą, 
praktiškai reiškia, kad valdžios institucijos 
(įskaitant muitines), atsakingos už gaminių, 
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patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę, 
atsižvelgdamos į rizikos pasireiškimo 
tikimybę ir padarinius, turėtų atlikti tik 
rizikingiausių gaminių muitinį tikrinimą, 
taip užtikrindamos savo veiklos 
veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat savo 
galimybes atlikti tokią kontrolę;

patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę, 
atsižvelgdamos į rizikos pasireiškimo 
tikimybę ir padarinius, turėtų atlikti tik 
rizikingiausių gaminių muitinį tikrinimą, 
taip užtikrindamos savo veiklos 
veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat savo 
galimybes atlikti tokią kontrolę. 
Atsižvelgiant į didėjantį importuojamų 
gaminių skaičių, visų pirma dėl augančio 
elektroninės prekybos masto, rinkos 
priežiūros institucijų ir muitinių 
bendradarbiavimas yra labai svarbus 
siekiant išvengti nesaugių gaminių 
patekimo į vidaus rinką. Todėl šioms už 
kontrolę atsakingoms institucijoms reikia 
daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
kad būtų užtikrinta vartotojų sauga, 
tinkamai vykdomos jų užduotys ir 
užtikrinta vartotojų sauga;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant taip pat į plačią 
sveikatos sąvokos26 taikymo sritį, taikant šį 
reglamentą į aplinkai dėl gaminio kylantį 
pavojų reikėtų atsižvelgti tiek, kiek jis taip 
pat gali galiausiai kelti pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai;

(11) atsižvelgiant taip pat į plačią 
sveikatos sąvokos26 taikymo sritį, su 
gaminiu susijusius pavojus, pvz., fizinį ir 
mechaninį atsparumą, degumą, chemines, 
elektrines ar biologines savybes, higieną 
ir radioaktyvumą, taikant šį reglamentą į 
aplinkai dėl gaminio kylantį pavojų reikėtų 
atsižvelgti tiek, kiek toks pavojus taip pat 
gali galiausiai kelti pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai;

__________________ __________________
26 Europos Aplinkos Agentūra, „Sveika 
aplinka, sveikas gyvenimas: kaip aplinka 
veikia sveikatą ir gerovę Europoje“ (angl. 
Healthy environment, healthy lives: how 
the environment influences health and 
well-being in Europe), EAA ataskaita 
Nr. 21/2019, 2020 m. rugsėjo 8 d.

26 Europos Aplinkos Agentūra, „Sveika 
aplinka, sveikas gyvenimas: kaip aplinka 
veikia sveikatą ir gerovę Europoje“ (angl. 
Healthy environment, healthy lives: how 
the environment influences health and 
well-being in Europe), EAA ataskaita 
Nr. 21/2019, 2020 m. rugsėjo 8 d.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) maistui, pašarams ir susijusioms 
sritims skirtais Sąjungos teisės aktais yra 
nustatyta speciali sistema, kuria 
užtikrinama juose reglamentuojamų 
gaminių sauga. Todėl maistui ir pašarams 
šis reglamentas neturėtų būti taikomas, 
išskyrus medžiagas ir gaminius, skirtus 
liestis su maistu, kiek tai susiję su rizika, 
kuriai netaikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1935/2004l27 arba kiti konkrečiai 
maisto produktams skirti teisės aktai, kurie 
taikomi tik cheminio ir biologinio 
pobūdžio su maistu susijusiai rizikai;

(13) maistui, pašarams ir susijusioms 
sritims skirtais Sąjungos teisės aktais yra 
nustatyta speciali sistema, kuria 
užtikrinama juose reglamentuojamų 
gaminių sauga. Todėl maistui ir pašarams 
šis reglamentas neturėtų būti taikomas. 
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, reglamentavimas yra įtrauktas į 
BGSR, jei tai susiję su aspektais, kuriems 
dar netaikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 
arba kiti konkrečiai maisto produktams 
skirti teisės aktai, kurie taikomi tik 
cheminio ir biologinio pobūdžio su maistu 
susijusiai rizikai;

__________________ __________________
27 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis 
Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB 
(OL L 338, 2004 11 13, p. 4).

27 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis 
Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB 
(OL L 338, 2004 11 13, p. 4).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiame reglamente nustatyti 
reikalavimai turėtų būti taikomi 
naudotiems gaminiams arba taisomiems, 
atnaujintiems arba perdirbtiems 
gaminiams, kurie vykdant komercinę 
veiklą vėl patenka į tiekimo grandinę, 
išskyrus tuos gaminius, kurių atitikties 
pažangiausiems saugos standartams 
vartotojas pagrįstai negali tikėtis, 
pavyzdžiui, antikvariniai daiktai arba 

(16) šiame reglamente nustatyti 
reikalavimai turėtų būti taikomi 
naudotiems gaminiams arba taisomiems, 
atnaujintiems arba perdirbtiems 
gaminiams, kurie vykdant komercinę 
veiklą vėl patenka į tiekimo grandinę, 
išskyrus tuos gaminius, kurių atitikties 
pažangiausiems saugos standartams 
vartotojas pagrįstai negali tikėtis, 
pavyzdžiui, antikvariniai daiktai arba 
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gaminiai, kurie rinkai pateikiami kaip 
taisytini arba atnaujintini;

gaminiai, kurie rinkai pateikiami kaip 
taisytini arba atnaujintini. Vartotojų 
tarpusavio veikla neatitinka komercinės 
veiklos reikalavimo, todėl ji neturėtų būti 
pašalinta iš šio reglamento taikymo 
srities. Tai nedaro poveikio elektroninių 
prekyviečių pareigoms pagal šio 
reglamento 20 straipsnį;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) naujos technologijos taip pat kelia 
naują riziką vartotojų sveikatai ir saugai 
arba keičia esamos rizikos pasireiškimo 
būdą, pavyzdžiui, neteisėta išorinė prieiga 
prie gaminio arba jo savybių keitimas;

(20) naujos technologijos taip pat galėtų 
kelti naują riziką vartotojų sveikatai ir 
saugai arba keisti esamos rizikos 
pasireiškimo būdą, pavyzdžiui, neteisėta 
išorinė prieiga prie gaminio, jo savybių 
keitimas arba programinės įrangos klaidų 
programose sukėlimas. Naujos 
technologijos, pvz., programinės įrangos 
atnaujinimai, gali iš esmės pakeisti 
originalų gaminį ir jam tuomet galėtų būti 
atliktas naujas rizikos vertinimas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos pateikiamą apibrėžtį, 
sveikata yra visiškos fizinės, protinės ir 
socialinės gerovės būsena, o ne tik ligos 
arba negalios nebuvimas. Šia apibrėžtimi 
patvirtinama, kad kuriant naujas 
technologijas vartotojų sveikatai gali kilti 
nauja rizika, pavyzdžiui, psichologinė, 
vystymosi, ypač vaikų atveju, protinė, 
depresijos, nemigos arba pakitusios 
smegenų funkcijos rizika;

(21) pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos pateikiamą apibrėžtį, 
sveikata yra visiškos fizinės, protinės ir 
socialinės gerovės būsena, o ne tik ligos 
arba negalios nebuvimas. Šia apibrėžtimi 
patvirtinama, kad kuriant naujas 
technologijas vartotojų sveikatai gali kilti 
nauja rizika, pavyzdžiui, psichologinė, 
vystymosi, ypač vaikų atveju, protinė, 
depresijos, nemigos arba pakitusios 
smegenų funkcijos rizika. Todėl šiuos 
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aspektus reikia įtraukti į gamintojų ir 
rinkos priežiūros institucijų atliekamus 
vertinimus, ar gaminys yra saugus, kai tai 
tinkama, visų pirma siekiant įvertinti su 
susietaisiais gaminiais susijusios rizikos 
raidą. Ant gaminių, kurie kelia didelį 
pavojų vaikų psichinei sveikatai, turėtų 
būti įspėjimas, apimantis mokslines 
rekomendacijas dėl naudojimo laiko ir 
rizikos, kuri kyla, jei nesilaikoma 
rekomendacijų;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) į šio reglamento taikymo sritį 
turėtų būti įtraukti materialūs ir 
nematerialūs gaminiai – įterptoji 
programinė įranga [iš anksto įdiegta arba 
įdiegta vėliau] arba atskira programinė 
įranga. Kalbant apie programinę įrangą, 
reikėtų tinkamai atsižvelgti į įvairius 
šiame reglamente nustatytus 
įpareigojimus, taikomus ne tik 
programinę įrangą kuriančioms didelėms 
ir mažesnėms įmonėms, bet ir 
vadinamosios laisvosios programinės 
įrangos kūrėjams;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) ekonominės veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas 
tiekimo grandinėje, turėtų būti taikomos su 
gaminių sauga susijusios pareigos, kad 
būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų sauga 
ir sveikatos apsauga. Visi tiekimo ir 

(24) ekonominės veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas 
tiekimo grandinėje, turėtų būti taikomos 
proporcingos su gaminių sauga susijusios 
pareigos, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
vartotojų sauga ir sveikatos apsauga, kartu 
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platinimo grandinėje dalyvaujantys 
ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis 
atitinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog 
rinkai tieks tik saugius ir šio reglamento 
reikalavimus atitinkančius gaminius. 
Būtina aiškiai ir proporcingai paskirstyti 
pareigas, kurios atitiktų kiekvieno 
ekonominės veiklos vykdytojo funkcijas 
tiekimo ir platinimo procese;

užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos 
veikimą. Visi tiekimo ir platinimo 
grandinėje dalyvaujantys ekonominės 
veiklos vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių, kad užtikrintų, jog rinkai tieks 
tik saugius ir šio reglamento reikalavimus 
atitinkančius gaminius. Būtina aiškiai ir 
proporcingai paskirstyti pareigas, kurios 
atitiktų kiekvieno ekonominės veiklos 
vykdytojo funkcijas tiekimo ir platinimo 
procese. Siekiant subalansuoti 
administracinę naštą ir užtikrinti tvarų 
informavimo būdą, turėtų būti leidžiama 
naudoti skaitmenines vartotojų 
informavimo priemones. Tačiau 
vartotojui paprašius, atitinkama 
informacija taip pat turėtų būti 
nemokamai teikiama popierine forma;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) siekiant, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurie yra MVĮ ir labai mažos 
įmonės, galėtų vykdyti naujus šiuo 
reglamentu nustatytus įpareigojimus, 
Komisija turėtų pateikti jiems praktines ir 
pritaikytas gaires, pvz., sukurti tiesioginį 
kanalą, kuriuo būtų galima susisiekti su 
ekspertais, jei kiltų klausimų;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) elektroninės prekyvietės, kuriomis 
naudodamiesi ekonominės veiklos 
vykdytojai gali pasiekti neribotą vartotojų 
skaičių, vaidina svarbų vaidmenį tiekimo 

(26) elektroninės prekyvietės, kuriomis 
naudodamiesi ekonominės veiklos 
vykdytojai gali pasiekti neribotą vartotojų 
skaičių, vaidina svarbų vaidmenį tiekimo 
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grandinėje, taigi ir gaminių saugos 
sistemoje;

grandinėje, taigi ir gaminių saugos 
sistemoje. Jos turėtų būti aiškiai 
įpareigotos rūpintis gaminių ir vartotojų 
sauga, įskaitant tuos atvejus, kai kiti 
ekonominiai tiekimo grandinės dalyviai 
nesiima veiksmų. Elektroninės 
prekyvietės – tai paslaugos, kurios leidžia 
arba sudaro palankesnes sąlygas 
ekonominės veiklos vykdytojams pateikti 
savo gaminius vartotojams. Siekiant 
užtikrinti rinkoje tiekiamų gaminių saugą, 
elektroninės prekyvietės turėtų būti 
traktuojamos ne tik kaip platformos, 
kurios tiesiogiai palengvina gaminių 
pardavimą. Jeigu jos yra atitinkamo 
gaminio gamintojos, importuotojos, 
platintojo arba užsakymų vykdymo 
paslaugų teikėjos, jos taip pat galėtų būti 
laikomos ekonominės veiklos vykdytojais;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į svarbų elektroninių 
prekyviečių vaidmenį – tarpininkavimą 
prekybininkams parduodant gaminius 
vartotojams, – tokie dalyviai turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės kovojant su 
pavojingų gaminių pardavimu internetu. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB29 nustatoma bendra 
elektroninės prekybos sistema ir tam tikros 
interneto platformų pareigos. Reglamentu 
[… /…] dėl bendrosios skaitmeninių 
paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų 
aktas), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 
2000/31/EB30, reglamentuojama 
tarpininkavimo paslaugų internete teikėjų 
atsakomybė ir atskaitomybė dėl neteisėto 
turinio, įskaitant nesaugius gaminius. Tas 
reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Sąjungos teisės aktais dėl vartotojų 
apsaugos ir gaminių saugos nustatytų 
taisyklių. Atitinkamai, remiantis tame 

(27) atsižvelgiant į svarbų elektroninių 
prekyviečių vaidmenį – tarpininkavimą 
prekybininkams parduodant ar 
reklamuojant gaminius vartotojams, – 
tokie dalyviai turėtų turėti daugiau pareigų 
kovojant su pavojingų gaminių pardavimu 
internetu. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2000/31/EB29 nustatoma bendra 
elektroninės prekybos sistema ir tam tikros 
interneto platformų pareigos. Reglamentu 
[… /…] dėl bendrosios skaitmeninių 
paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų 
aktas), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 
2000/31/EB30, reglamentuojamos 
tarpininkavimo paslaugų internete teikėjų 
pareigos, susijusios su neteisėtu turiniu, 
įskaitant nesaugius gaminius. Tas 
reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Sąjungos teisės aktais dėl vartotojų 
apsaugos ir gaminių saugos nustatytų 
taisyklių. Atitinkamai, remiantis tame 
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reglamente numatyta horizontalia teisine 
sistema ir atsižvelgiant į to reglamento [1 
straipsnio 5 dalies h punktą], turėtų būti 
nustatyti konkretūs reikalavimai, būtini 
siekiant veiksmingai kovoti su pavojingų 
gaminių pardavimu internetu;

reglamente numatyta horizontalia teisine 
sistema ir atsižvelgiant į to reglamento [1 
straipsnio 5 dalies h punktą], turėtų būti 
nustatyti konkretūs reikalavimai, būtini 
siekiant veiksmingai kovoti su pavojingų 
gaminių pardavimu internetu. Šio 
reglamento 20 straipsnis, taikomas kaip 
specialioji nuostata (lex specialis) 
nepažeidžiant Skaitmeninių paslaugų 
aktu nustatytų taisyklių, kad būtų 
veiksmingai kovojama su pavojingų 
gaminių pardavimu internetu;

__________________ __________________
29 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 
(Elektroninės komercijos direktyva), OL 
L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

29 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 
(Elektroninės komercijos direktyva), OL 
L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

30 Reglamentas […/…] dėl bendrosios 
skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB.

30 Reglamentas […/…] dėl bendrosios 
skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2018 m. pasirašytame 
Įsipareigojime užtikrinti produktų saugą, 
prie kurio nuo to laiko prisijungė daugybė 
prekyviečių, numatomi savanoriški 
įsipareigojimai dėl gaminių saugos. 
Įsipareigojimo užtikrinti produktų saugą 
vaidmuo didinant vartotojų apsaugą nuo 
internetu parduodamų pavojingų gaminių 
pasitvirtino. Vis dėlto kadangi šis 
įsipareigojimas yra savanoriško pobūdžio 
ir savanoriškais pagrindais jį prisiėmė tik 
nedidelis skaičius elektroninių prekyviečių, 
jo veiksmingumas nėra didelis ir juo 
negalima užtikrinti vienodų sąlygų;

(28) 2018 m. pasirašytame 
Įsipareigojime užtikrinti produktų saugą, 
prie kurio nuo to laiko prisijungė daugybė 
prekyviečių, numatomi savanoriški 
įsipareigojimai dėl gaminių saugos. 
Įsipareigojimas užtikrinti produktų saugą 
pasirodė esąs nepakankamas, todėl šiuo 
įsipareigojimu iki šiol nepavyko 
sėkmingai pasiekti tikslo apsaugoti 
vartotojus nuo internetu parduodamų 
pavojingų gaminių. Kadangi šis 
įsipareigojimas yra savanoriško pobūdžio 
ir savanoriškais pagrindais jį prisiėmė tik 
nedidelis skaičius elektroninių prekyviečių, 
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jo veiksmingumas nėra didelis ir juo 
negalima užtikrinti vienodų sąlygų;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) elektroninės prekyvietės turėtų 
imtis reikiamų priemonių dėl jų 
elektroninėse sąsajose esančio turinio, 
susijusio su gaminių sauga, vykdydamos 
šiuo reglamentu nustatytas konkrečias 
pareigas. Todėl visoms elektroninėms 
prekyvietėms turėtų būti nustatytos 
išsamaus patikrinimo pareigos, susijusios 
su jų elektroninėse sąsajose esančiu turiniu, 
susijusiu su gaminių sauga;

(29) elektroninės prekyvietės turėtų 
imtis reikiamų priemonių dėl jų 
elektroninėse sąsajose esančio turinio, 
susijusio su gaminių sauga, vykdydamos 
šiuo reglamentu nustatytas konkrečias 
pareigas. Todėl visoms elektroninėms 
prekyvietėms turėtų būti nustatytos 
išsamaus patikrinimo pareigos, susijusios 
su jų elektroninėse sąsajose esančiu turiniu, 
susijusiu su gaminių sauga. Tai reiškia 
bent jau tai, kad jos privalo patikrinti 
gaminius, apie kuriuos pranešė portalas 
„Saugos vartai“ arba nacionalinės rinkos 
priežiūros institucijos, ir pašalinti juos iš 
sąrašo, taip pat dėti visas pastangas 
siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų iš naujo 
pasiūlyti vartotojams ir nebūtų tiekiami 
rinkai;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad elektroninės prekyvietės galėtų 
vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, 
visų pirma užtikrinti, kad būtų laiku ir 
veiksmingai laikomasi valdžios institucijų 
nurodymų, tvarkomi kitų trečiųjų šalių 
pranešimai ir bendradarbiaujama su rinkos 
priežiūros institucijomis taisomųjų 
priemonių atveju, elektroninės prekyvietės 
turėtų turėti vidaus mechanizmą, skirtą su 
gaminių sauga susijusiems klausimams 

(31) kad elektroninės prekyvietės galėtų 
vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, 
visų pirma užtikrinti, kad būtų laiku ir 
veiksmingai laikomasi valdžios institucijų 
nurodymų, tvarkomi kitų trečiųjų šalių 
pranešimai ir bendradarbiaujama su rinkos 
priežiūros institucijomis taisomųjų 
priemonių atveju, elektroninės prekyvietės 
turėtų turėti vidaus mechanizmą, skirtą su 
gaminių sauga susijusiems klausimams 
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spręsti; spręsti. Be to, elektroninės prekyvietės 
sąsaja turėtų sudaryti sąlygas vartotojams 
lengvai pranešti apie gaminių saugos 
klausimus ir rasti suprantamą bei 
prieinamą informaciją apie savo teises 
atsakingo ekonominės veiklos vykdytojo 
atžvilgiu. Elektroninės prekyvietės galėtų 
dalytis šiais pranešimais su rinkos 
priežiūros institucijomis;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) šiuo reglamentu elektroninėms 
prekyvietėms nustatytos pareigos neturėtų 
būti nei bendra pareiga stebėti informaciją, 
kurią jos perduoda ar saugo, nei aktyviai 
ieškoti faktų arba aplinkybių, rodančių 
neteisėtą veiklą, pavyzdžiui, pavojingų 
gaminių pardavimą internetu. Vis dėlto 
elektroninės prekyvietės, faktiškai 
sužinojusios apie neteisėtą turinį arba, 
žalos atlyginimo ieškinių atveju, apie jį 
informuotos, visų pirma tais atvejais, kai 
elektroninė prekyvietė buvo informuota 
apie faktus arba aplinkybes, kuriais 
remdamasis rūpestingas ekonominės 
veiklos vykdytojas turėtų nustatyti 
atitinkamą neteisėtumą, siekdamas būti 
atleistas nuo atsakomybės už prieglobos 
paslaugų teikimą pagal Elektroninės 
prekybos direktyvą ir [Skaitmeninių 
paslaugų aktą], turėtų skubiai pašalinti su 
pavojingais gaminiais susijusį turinį iš 
savo elektroninių sąsajų. Elektroninės 
prekyvietės, pagal Reglamento (ES).../... 
[Skaitmeninių paslaugų akto] [14 straipsnį] 
gavusios pranešimų dėl turinio, susijusio su 
nesaugiais gaminiais, turėtų juos tvarkyti 
per papildomus šiame reglamente 
nustatytus terminus;

(32) šiuo reglamentu elektroninėms 
prekyvietėms nustatytos pareigos neturėtų 
būti bendra pareiga stebėti informaciją, 
kurią jos perduoda ar saugo, ar aktyviai 
ieškoti faktų arba aplinkybių, rodančių 
neteisėtą veiklą, pavyzdžiui, pavojingų 
gaminių pardavimą internetu. Vis dėlto 
turėtų būti reikalaujama, kad elektroninės 
prekyvietės laikytųsi konkrečių pareigų ir 
veiksmingai užkirstų kelią pavojingų 
gaminių pardavimui internetu. Tai apima 
jų pareigą skubiai pašalinti su pavojingais 
gaminiais susijusį neteisėtą turinį iš savo 
elektroninių sąsajų, faktiškai sužinojus 
apie neteisėtą turinį arba, žalos atlyginimo 
ieškinių atveju, apie jį gavus informacijos, 
visų pirma tais atvejais, kai elektroninė 
prekyvietė buvo informuota apie faktus 
arba aplinkybes, kuriais remdamasis 
rūpestingas ekonominės veiklos vykdytojas 
turėtų nustatyti atitinkamą neteisėtumą, 
siekdamas būti atleistas nuo atsakomybės 
už prieglobos paslaugų teikimą pagal 
Elektroninės prekybos direktyvą ir 
[Skaitmeninių paslaugų aktą]. Elektroninės 
prekyvietės, pagal Reglamento (ES).../... 
[Skaitmeninių paslaugų akto] [14 straipsnį] 
gavusios pranešimų dėl turinio, susijusio su 
nesaugiais gaminiais, turėtų juos tvarkyti 
per papildomus šiame reglamente 
nustatytus terminus. Elektroninės 
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prekyvietės turėtų dėti visas pastangas, 
kad būtų išvengta identiškų gaminių, apie 
kuriuos rinkos priežiūros institucijos 
anksčiau pranešė kaip nesaugius, 
pakartotinio patekimo į jų interneto 
svetaines, laikantis bendros stebėsenos 
prievolės principo ir Skaitmeninių 
paslaugų akte nustatytų įpareigojimų;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) net jei sistemoje „Saugos vartai“ 
pateiktoje informacijoje nėra nurodyto 
tikslaus universaliojo ištekliaus adreso 
(URL) ir, prireikus, papildomos 
informacijos, pagal kurią būtų galima 
nustatyti atitinkamą neteisėtą turinį, 
elektroninės prekyvietės vis tiek turėtų 
atsižvelgti į perduotą informaciją, 
pavyzdžiui, produktų identifikatorius, jei 
jie pateikti, ir kitą gaminių atsekamumui 
naudojamą informaciją, taikydamos bet 
kokias priemones, kurias priima savo 
iniciatyva ir kuriomis siekiama aptikti ir 
atpažinti jų prekyvietėje siūlomus 
pavojingus gaminius, ir, jei reikia, juos 
pašalinti arba panaikinti prieigą prie jų;

(34) sistema „Saugos vartai“ turėtų 
būti modernizuota ir atnaujinta, kad 
ekonominės veiklos vykdytojams ir 
elektroninėms prekyvietėms būtų lengviau 
aptikti nesaugius gaminius. Sistemoje 
„Saugos vartai“ pateiktoje informacijoje 
turėtų būti nurodytas tikslus universaliojo 
ištekliaus adresas (URL) ir, prireikus, 
papildoma informacija, pagal kurią būtų 
galima nustatyti nesaugų gaminį. Be to, 
elektroninės prekyvietės vis tiek turėtų 
atsižvelgti į perduotą informaciją, 
pavyzdžiui, produktų identifikatorius, jei 
jie pateikti, ir kitą gaminių atsekamumui 
naudojamą informaciją, taikydamos bet 
kokias priemones, kurias priima savo 
iniciatyva ir kuriomis siekiama aptikti ir 
atpažinti jų prekyvietėje siūlomus 
pavojingus gaminius, ir, jei reikia, juos 
pašalinti arba panaikinti prieigą prie jų;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) įgyvendindamas Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] [19 

(35) įgyvendindamas Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] [19 
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straipsnį] ir siekdamas atsižvelgti į 
internetu parduodamų gaminių saugą, 
skaitmeninių paslaugų koordinatorius 
turėtų suteikti patikimų pranešėjų statusą 
visų pirma vartotojų organizacijoms ir 
vartotojų interesus atstovaujančioms 
asociacijoms, joms pateikus prašymą, 
jeigu įvykdytos tame straipsnyje nustatytos 
sąlygos;

straipsnį] ir siekdamas atsižvelgti į 
internetu parduodamų gaminių saugą, 
skaitmeninių paslaugų koordinatorius 
turėtų, kai būtina, užtikrinti 
bendradarbiavimą su vartotojų 
organizacijomis ir vartotojų interesus, 
susijusius su produktų sauga, 
atstovaujančiomis asociacijomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) gaminių atsekamumas yra labai 
svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą 
pavojingų gaminių rinkos priežiūrą ir 
taisomuosius veiksmus. Nuo pavojingų 
gaminių vartotojai taip pat turėtų būti 
vienodai apsaugoti neelektroniniuose ir 
elektroniniuose prekybos kanaluose, be 
kita ko, perkant gaminius elektroninėse 
prekyvietėse. Remiantis Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] 
nuostatomis dėl prekiautojų atsekamumo, 
elektroninės prekyvietės neturėtų savo 
platformose įtraukti į sąrašą tų gaminių, 
kuriuos parduodantys prekiautojai 
nepateikia visos informacijos, susijusios su 
gaminių sauga ir atsekamumu, kaip 
nurodyta šiame reglamente. Tokia 
informacija turėtų būti pateikiama kartu su 
į sąrašą įtrauktais gaminiais, kad vartotojai 
turėtų prieigą prie vienodos informacijos 
elektroniniuose ir neelektroniniuose 
kanaluose. Tačiau elektroninė prekyvietė 
neturėtų būti atsakinga už pačios 
informacijos išsamumo, teisingumo ir 
tikslumo tikrinimą, nes pareiga užtikrinti 
gaminių atsekamumą tenka prekiautojui;

(36) gaminių atsekamumas yra labai 
svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą 
pavojingų gaminių rinkos priežiūrą ir 
taisomuosius veiksmus. Nuo pavojingų 
gaminių vartotojai taip pat turėtų būti 
vienodai apsaugoti neelektroniniuose ir 
elektroniniuose prekybos kanaluose, be 
kita ko, perkant gaminius elektroninėse 
prekyvietėse. Remiantis Reglamento 
(ES).../... [Skaitmeninių paslaugų akto] 
nuostatomis dėl prekiautojų ir gaminių 
atsekamumo, elektroninės prekyvietės 
neturėtų savo platformose įtraukti į sąrašą 
tų gaminių, kuriuos parduodantys 
prekiautojai nepateikia visos informacijos, 
susijusios su gaminių sauga ir 
atsekamumu, kaip nurodyta šiame 
reglamente. Be to, elektroninės prekyvietės 
turėtų tikrinti tokios informacijos 
išsamumą ir patikimumą, kaip nurodyta 
šiame reglamente. Tokia informacija 
turėtų būti pateikiama suprantamu ir 
prieinamu būdu kartu su į sąrašą įtrauktais 
gaminiais, kad vartotojai turėtų prieigą prie 
vienodos informacijos elektroniniuose ir 
neelektroniniuose kanaluose;

Pakeitimas 25
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) taip pat svarbu, kad elektroninės 
prekyvietės gaminių saugos klausimais 
glaudžiai bendradarbiautų su rinkos 
priežiūros institucijomis, teisėsaugos 
institucijomis ir atitinkamais ekonominės 
veiklos vykdytojais. Pagal Reglamento 
(ES) 2019/1020 7 straipsnio 2 dalį, 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams nustatyta pareiga bendradarbiauti 
su rinkos priežiūros institucijomis dėl 
gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas, todėl ji turėtų būti nustatyta 
dėl visų vartotojų gaminių. Pavyzdžiui, 
rinkos priežiūros institucijos nuolat 
tobulina technologines priemones, kurias 
jos naudoja vykdydamos skaitmeninės 
rinkos priežiūrą, kad nustatytų internetu 
parduodamus pavojingus gaminius. Kad 
šios priemonės veiktų, elektroninės 
prekyvietės turėtų suteikti prieigą prie savo 
sąsajų. Be to, gaminių saugos tikslais 
rinkos priežiūros institucijos taip pat gali 
perimti elektroninių prekyviečių duomenis;

(37) taip pat svarbu, kad elektroninės 
prekyvietės gaminių saugos klausimais 
glaudžiai bendradarbiautų su rinkos 
priežiūros institucijomis, teisėsaugos 
institucijomis ir atitinkamais ekonominės 
veiklos vykdytojais. Pagal Reglamento 
(ES) 2019/1020 7 straipsnio 2 dalį, 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams nustatyta pareiga bendradarbiauti 
su rinkos priežiūros institucijomis dėl 
gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas, todėl ji turėtų būti nustatyta 
dėl visų vartotojų gaminių. Pavyzdžiui, 
rinkos priežiūros institucijos nuolat 
tobulina technologines priemones, kurias 
jos naudoja vykdydamos skaitmeninės 
rinkos priežiūrą, kad nustatytų internetu 
parduodamus pavojingus gaminius. Kad 
šios priemonės veiktų, elektroninės 
prekyvietės turėtų suteikti prieigą prie savo 
sąsajų. Be to, gaminių saugos tikslais, jei 
rinkos priežiūros institucijos negali gauti 
reikiamų duomenų iš pirminę atsakomybę 
turinčio ekonominės veiklos vykdytojo, 
joms taip pat gali reikėti, remiantis 
tiksliniu prašymu, perimti elektroninių 
prekyviečių duomenis;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) tais atvejais, kai ekonominės 
veiklos vykdytojai arba rinkos priežiūros 
institucijos gali rinktis iš įvairių taisomųjų 
veiksmų, pirmenybė turėtų būti teikiama 
tvariausiems veiksmams, kuriais daromas 
mažiausias poveikis aplinkai, pavyzdžiui, 
gaminio taisymui, jei dėl jo nesumažėtų 

(40) tais atvejais, kai ekonominės 
veiklos vykdytojai arba rinkos priežiūros 
institucijos gali rinktis iš įvairių taisomųjų 
veiksmų, pirmenybė turėtų būti teikiama 
tvariausiems veiksmams, kuriais daromas 
mažiausias poveikis aplinkai, pavyzdžiui, 
gaminio taisymui, su sąlyga, kad dėl jo 
nesumažės gaminio saugos lygis ar nebus 
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gaminio saugos lygis; daromas poveikis tam tikroms vartotojų 
teisėms ar interesams;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) užtikrinus gaminių visoje tiekimo 
grandinėje identifikavimą ir atsekamumą, 
sudaromos sąlygos nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojus ir pavojingiems 
gaminiams taikyti veiksmingus 
taisomuosius veiksmus, kaip antai 
konkrečių gaminių atšaukimą iš rinkos. 
Gaminių identifikavimas ir atsekamumas 
užtikrina, kad vartotojai ir ekonominės 
veiklos vykdytojai gaus tikslią informaciją 
apie pavojingus gaminius, o tai didina 
pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingų prekybos sutrikimų. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Tokie atsekamumo 
reikalavimai galėtų būti sugriežtinti tam 
tikriems gaminiams. Gamintojai taip pat 
turėtų parengti su savo gaminiais susijusius 
techninius dokumentus, kuriuose turėtų 
būti pateikta informacija, kuria įrodoma, 
kad jų gaminys yra saugus;

(44) užtikrinus gaminių visoje tiekimo 
grandinėje identifikavimą ir atsekamumą, 
sudaromos sąlygos nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojus ir, kai tinkama, 
pavojingiems gaminiams taikyti 
veiksmingus ir proporcingus taisomuosius 
veiksmus, kaip antai konkrečių gaminių 
atšaukimą iš rinkos. Gaminių 
identifikavimas ir atsekamumas užtikrina, 
kad vartotojai ir ekonominės veiklos 
vykdytojai gaus tikslią informaciją apie 
pavojingus gaminius, o tai didina 
pasitikėjimą rinka ir leidžia išvengti 
nereikalingų prekybos sutrikimų. Todėl 
gaminiai turi būti su juos identifikuoti 
leidžiančia informacija, įskaitant gamintojo 
ir, jeigu taikoma, importuotojo 
identifikavimą. Tokie atsekamumo 
reikalavimai galėtų būti sugriežtinti tam 
tikrų rūšių gaminiams, kurie gali kelti 
didelį pavojų. Gamintojai taip pat turėtų 
parengti su savo gaminiais susijusius 
techninius dokumentus, kuriuose turėtų 
būti pateikta informacija, kuria įrodoma, 
kad jų gaminys yra saugus;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) rinkos priežiūros institucijos turėtų 
reguliariai, bent kartą per metus, vykdyti 
kontrolinius pirkimus, taip pat ir 
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elektroninėse prekyvietėse, ir visų pirma 
susijusius su gaminiais, kurie daugiausia 
buvo įtraukti į sistemą „Saugos vartai“;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) buvo įrodytas Sąjungos skubaus 
informavimo sistemos (RAPEX) 
veiksmingumas ir efektyvumas. RAPEX 
sistema leidžia visoje Sąjungoje imtis 
taisomųjų veiksmų dėl gaminių, kurie kelia 
riziką už kurios nors vienos valstybės narės 
teritorijos ribų. Tačiau siekiant didesnio 
aiškumo ir geriau informuoti vartotojus, 
tikslinga vartojamą sutrumpintą 
pavadinimą RAPEX pakeisti į „Saugos 
vartai“. Sistemą „Saugos vartai“ sudaro 
skubių pranešimų apie pavojingus ne 
maisto gaminius sistema, kurią 
įgyvendinant nacionalinės valdžios 
institucijos ir Komisija gali keistis 
informacija apie tokius gaminius, 
visuomenei informuoti skirtas interneto 
portalas (portalas „Saugos vartai“) ir 
sąsaja, kuria įmonėms sudaromos sąlygos 
vykdyti savo įsipareigojimą informuoti 
institucijas ir vartotojus apie pavojingus 
gaminius (Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistema);

(50) Sąjungos skubaus informavimo 
sistema (RAPEX) turi būti atnaujinta ir 
modernizuota, kad visoje Sąjungoje būtų 
galima imtis veiksmingesnių taisomųjų 
veiksmų dėl gaminių, kurie kelia riziką už 
kurios nors vienos valstybės narės 
teritorijos ribų. Tačiau siekiant didesnio 
aiškumo ir geriau informuoti vartotojus, 
tikslinga vartojamą sutrumpintą 
pavadinimą RAPEX pakeisti į „Saugos 
vartai“. Sistemą „Saugos vartai“ sudaro 
skubių pranešimų apie pavojingus ne 
maisto gaminius sistema, kurią 
įgyvendinant nacionalinės valdžios 
institucijos ir Komisija gali keistis 
informacija apie tokius gaminius, 
visuomenei informuoti skirtas interneto 
portalas (portalas „Saugos vartai“) ir 
sąsaja, kuria įmonėms sudaromos sąlygos 
vykdyti savo įsipareigojimą informuoti 
institucijas ir vartotojus apie pavojingus 
gaminius (Įmonių įspėjimo apie nesaugius 
gaminius sistema). Be to, joje turi būti 
pateikta sąveiki sąsaja, kad elektroninės 
prekyvietės galėtų lengvai, greitai ir 
patikimai sutikrinti savo svetainėje 
esančius gaminius su gaminiais, 
įtrauktais į sistemą „Saugos vartai“;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(51) valstybės narės sistemoje „Saugos 
vartai“ turėtų pranešti apie taikomus 
privalomus ir savanoriškus taisomuosius 
veiksmus, kuriais užkertamas kelias 
galimam gaminio pardavimui, jis 
apribojamas arba jam nustatomos tam 
tikros sąlygos dėl didelio pavojaus 
vartotojų sveikatai ir saugai arba gaminių, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) 
2019/1020, atveju taip pat kitiems 
atitinkamiems galutinių naudotojų 
viešiesiems interesams;

(51) valstybės narės sistemoje „Saugos 
vartai“ turėtų pranešti apie taikomus 
privalomus ir savanoriškus taisomuosius 
veiksmus, kuriais užkertamas kelias 
galimam gaminio pardavimui, jis 
apribojamas arba jam nustatomos tam 
tikros sąlygos dėl didelio pavojaus 
vartotojų sveikatai ir saugai arba gaminių, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) 
2019/1020, atveju taip pat kitiems 
atitinkamiems galutinių naudotojų 
viešiesiems interesams. Siekiant 
informuoti kitas suinteresuotąsias šalis 
apie ankstesnių incidentų kilmę, sistemos 
„Saugos vartai“ pranešimuose turėtų būti 
paaiškinta, kaip kilo rimtas pavojus, ir, jei 
įmanoma, pateikta išsamesnė informacija, 
pavyzdžiui, Europos gaminio numerį;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal Reglamento (ES) 2019/1020 
34 straipsnį valstybių narių valdžios 
institucijos turi pranešti apie priemones, 
priimtas dėl gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas ir kurie kelia nerimtą pavojų, 
naudodamos tame pačiame straipsnyje 
nurodytą informacinę ir komunikacijos 
sistemą, o taisomieji veiksmai, priimti dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas 
ir kurie kelia nerimtą pavojų, turėtų būti 
nurodyti sistemoje „Saugos vartai“. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų teikti 
visuomenei informaciją apie gaminių 
keliamą pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai. Vartotojams ir įmonėms būtų 
naudinga, jei visa informacija apie 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi dėl 
pavojų keliančių gaminių, būtų pateikta 
sistemoje „Saugos vartai“, nes taip svarbi 
informacija apie pavojingus gaminius 
visuomenei būtų prieinama portale 
„Saugos vartai“. Todėl valstybės narės 

(52) pagal Reglamento (ES) 2019/1020 
34 straipsnį valstybių narių valdžios 
institucijos turi pranešti apie priemones, 
priimtas dėl gaminių, kuriems taikomas tas 
reglamentas ir kurie kelia nerimtą pavojų, 
naudodamos tame pačiame straipsnyje 
nurodytą informacinę ir komunikacijos 
sistemą, o taisomieji veiksmai, priimti dėl 
gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas 
ir kurie kelia nerimtą pavojų, turėtų būti 
nurodyti sistemoje „Saugos vartai“. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų teikti 
visuomenei informaciją apie gaminių 
keliamą pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai. Vartotojams ir įmonėms būtų 
naudinga, jei visa informacija apie 
taisomuosius veiksmus, kurių imtasi dėl 
pavojų keliančių gaminių, būtų pateikta 
sistemoje „Saugos vartai“, nes taip svarbi 
informacija apie pavojingus gaminius 
visuomenei būtų prieinama portale 
„Saugos vartai“. Svarbu užtikrinti, kad 
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raginamos sistemoje „Saugos vartai“ 
pranešti apie visus taisomuosius veiksmus, 
taikomus gaminiams, keliantiems pavojų 
vartotojų sveikatai ir saugai;

visa ši informacija būtų prieinama 
vartotojo gyvenamosios šalies 
oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir kad 
ji būtų parašyta aiškia ir suprantama 
kalba. Todėl valstybės narės raginamos 
sistemoje „Saugos vartai“ pranešti apie 
visus taisomuosius veiksmus, taikomus 
gaminiams, keliantiems pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai. Sistemos „Saugos 
vartai“ duomenų bazė ir svetainė turėtų 
būti prieinamos neįgaliesiems;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) rinkos priežiūros institucijos galėtų 
vykdyti bendrą veiklą kartu su kitomis 
institucijomis arba ekonominės veiklos 
vykdytojams arba galutiniams naudotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
siekdamos skatinti gaminių saugą ir 
nustatyti pavojingus gaminius, įskaitant 
tuos, kurie siūlomi pirkti internetu. 
Vykdant šią veiklą rinkos priežiūros 
institucijos ir Komisija atitinkamai turėtų 
užtikrinti, kad gaminių ir gamintojų 
pasirinkimu, taip pat vykdoma veikla 
nebūtų sudarytos sąlygos iškraipyti 
konkurenciją ir daryti poveikį šalių 
objektyvumui, nepriklausomumui ir 
nešališkumui;

(58) rinkos priežiūros institucijos turėtų 
vykdyti bendrą veiklą kartu su kitomis 
institucijomis arba ekonominės veiklos 
vykdytojams arba galutiniams naudotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
siekdamos skatinti gaminių saugą ir 
nustatyti pavojingus gaminius, įskaitant 
tuos, kurie siūlomi pirkti internetu. 
Vykdant šią veiklą rinkos priežiūros 
institucijos ir Komisija atitinkamai turėtų 
užtikrinti, kad gaminių ir gamintojų 
pasirinkimu, taip pat vykdoma veikla 
nebūtų sudarytos sąlygos iškraipyti 
konkurenciją ir daryti poveikį šalių 
objektyvumui, nepriklausomumui ir 
nešališkumui;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vienalaikiai koordinuojami 
kontrolės veiksmai (toliau – vienalaikiai 
patikrinimai) yra konkretūs vykdymo 
užtikrinimo veiksmai, kuriais galima dar 

(59) vienalaikiai koordinuojami 
kontrolės veiksmai (toliau – vienalaikiai 
patikrinimai) yra konkretūs vykdymo 
užtikrinimo veiksmai, kuriais galima dar 
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labiau padidinti gaminių saugą. 
Vienalaikiai patikrinimai visų pirma 
turėtų būti vykdomi, kai iš rinkos 
tendencijų, vartotojų skundų arba kitų 
nuorodų matyti, kad tam tikros gaminių 
kategorijos dažnai kelia rimtą pavojų;

labiau padidinti gaminių saugą, todėl jie 
turėtų būti atliekami reguliariai, siekiant 
nustatyti šio reglamento pažeidimus 
internete ir ne internete. Be to, 
vienalaikiai patikrinimai turėtų būti 
vykdomi, kai iš rinkos tendencijų, vartotojų 
skundų arba kitų nuorodų matyti, kad tam 
tikros gaminių kategorijos dažnai kelia 
rimtą pavojų;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) paaiškėjus, kad vartotojams jau 
parduodamas gaminys yra pavojingas, jį 
gali tekti atšaukti, kad būtų apsaugoti 
Sąjungos vartotojai. Vartotojai gali 
nežinoti, kad jų įsigytas gaminys buvo 
atšauktas. Todėl, siekiant padidinti gaminių 
atšaukimo veiksmingumą, svarbu gerinti 
susijusių vartotojų pasiekiamumą. 
Tiesioginis kontaktas yra veiksmingiausias 
būdas didinti vartotojų informuotumą apie 
atšaukimus ir skatinti juos imtis veiksmų. 
Be to, šiam komunikacijos kanalui 
pirmenybę teikia visos vartotojų grupės. 
Siekiant užtikrinti vartotojų saugą, svarbu, 
kad jie būtų informuojami greitai ir 
patikimu būdu. Todėl ekonominės veiklos 
vykdytojai turėtų naudoti turimus klientų 
duomenis, kad informuotų vartotojus apie 
atšaukimus ir įspėjimus dėl saugos, 
susijusius su jų įsigytais gaminiais. Todėl 
reikia nustatyti teisinę pareigą reikalauti, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai 
naudotų bet kokius jau turimus klientų 
duomenis, kad informuotų vartotojus apie 
atšaukimus ir įspėjimus dėl saugos. Šiuo 
atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrins, kad esamose klientų lojalumo 
programose ir gaminių registravimo 
sistemose būtų numatyta galimybė 
tiesiogiai susisiekti su klientais tais 
atvejais, kai gaminiai atšaukiami arba esant 

(62) paaiškėjus, kad vartotojams jau 
parduodamas gaminys yra pavojingas, jį 
gali tekti atšaukti, kad būtų apsaugoti 
Sąjungos vartotojai. Vartotojai gali 
nežinoti, kad jų įsigytas gaminys buvo 
atšauktas. Todėl, siekiant padidinti gaminių 
atšaukimo veiksmingumą, svarbu gerinti 
susijusių vartotojų pasiekiamumą. 
Tiesioginis kontaktas yra veiksmingiausias 
būdas didinti vartotojų informuotumą apie 
atšaukimus ir skatinti juos imtis veiksmų. 
Be to, šiam komunikacijos kanalui 
pirmenybę teikia visos vartotojų grupės. 
Siekiant užtikrinti vartotojų saugą, svarbu, 
kad jie būtų informuojami greitai ir 
patikimu būdu. Todėl ekonominės veiklos 
vykdytojai turėtų naudoti turimus klientų 
duomenis, kad informuotų vartotojus apie 
atšaukimus ir įspėjimus dėl saugos, 
susijusius su jų įsigytais gaminiais. Todėl 
reikia nustatyti teisinę pareigą reikalauti, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai 
naudotų bet kokius jau turimus klientų 
duomenis, kurie būtini norint informuoti 
vartotojus apie atšaukimus ir įspėjimus dėl 
saugos. Šiuo atžvilgiu ekonominės veiklos 
vykdytojai užtikrins, kad esamose klientų 
lojalumo programose ir gaminių 
registravimo sistemose būtų numatyta 
galimybė tiesiogiai susisiekti su klientais 
tais atvejais, kai gaminiai atšaukiami arba 
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jiems poveikį turinčiam įspėjimui dėl 
saugos, ir kurias taikant klientų, įsigijusių 
gaminį, prašoma savanoriškai pateikti 
gamintojui tam tikrą informaciją, kaip antai 
vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, 
gaminio modelį arba serijos numerį;

esant jiems poveikį turinčiam įspėjimui dėl 
saugos, ir kurias taikant klientų, įsigijusių 
gaminį, prašoma savanoriškai pateikti 
gamintojui tam tikrą informaciją, kaip antai 
vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, 
gaminio modelį arba serijos numerį. Nors 
už atšaukimų vykdymą visų pirma 
atsakingi ekonominės veiklos vykdytojai, 
elektroninės prekyvietės turėtų bent teikti 
informaciją ekonominės veiklos 
vykdytojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir padėti informuoti 
vartotojus;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
64 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64a) Komisija skelbia gaires rinkos 
priežiūros institucijoms, kad būtų 
užtikrintas vienodesnis vykdymo 
užtikrinimas ir teisiškai garantuota 
komunikacija nagrinėjant pranešimus 
apie atšaukimą ir atitinkamus 
kompetentingų institucijų prašymus. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, 
kad valdžios institucijos turėtų 
pakankamai ekspertinių žinių ir išteklių 
veiksmingam vykdymui užtikrinti;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) kad ekonominės veiklos 
vykdytojams ir elektroninėms 
prekyvietėms būtų daromas didelis 
atgrasomasis poveikis, siekiant užkirsti 
kelią pavojingų gaminių pateikimui rinkai, 
sankcijos turėtų būti tinkamos atsižvelgiant 
į pažeidimo rūšį, galimą naudą ekonominės 

(71) kad ekonominės veiklos 
vykdytojams būtų daromas didelis 
atgrasomasis poveikis, siekiant užkirsti 
kelią pavojingų gaminių pateikimui rinkai, 
sankcijos turėtų būti tinkamos atsižvelgiant 
į pažeidimo rūšį, galimą naudą ekonominės 
veiklos vykdytojui ir vartotojo patirtos 
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veiklos vykdytojui arba elektroninei 
prekyvietei ir vartotojo patirtos žalos rūšį ir 
sunkumą. Be to, siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas, svarbu taikyti vienodas 
sankcijas, kad būtų išvengta ekonominės 
veiklos vykdytojų arba elektroninių 
prekyviečių veiklos sutelkimo teritorijose, 
kuriose sankcijos yra mažesnės;

žalos rūšį ir sunkumą. Be to, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas, svarbu taikyti 
vienodas sankcijas, kad būtų išvengta 
ekonominės veiklos vykdytojų veiklos 
sutelkimo teritorijose, kuriose sankcijos yra 
mažesnės;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) bet koks asmens duomenų 
tvarkymas šio reglamento tikslais turėtų 
atitikti reglamentų (ES) 2016/679 ir (ES) 
2018/1725 nuostatas. Vartotojams 
sistemoje „Saugos vartai“ pateikiant 
pranešimą apie gaminį, bus saugomi tik tie 
asmens duomenys, kurie yra būtini pranešti 
apie pavojingą gaminį, bet ne ilgiau kaip 
penkerius metus po to, kai tokie duomenys 
buvo įkelti. Gamintojai ir importuotojai 
vartotojų skundų registrą turėtų tvarkyti tik 
tol, kol tai būtina pagal šį reglamentą. 
Gamintojai ir importuotojai, kai jie yra 
fiziniai asmenys, turėtų atskleisti savo 
vardus ir pavardes, siekiant užtikrinti, kad 
vartotojas galėtų identifikuoti gaminį 
atsekamumo tikslais;

(80) bet koks asmens duomenų 
tvarkymas šio reglamento tikslais turėtų 
atitikti reglamentų (ES) 2016/679, (ES) 
2018/1725 ir Direktyvos 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
nuostatas. Vartotojams sistemoje „Saugos 
vartai“ pateikiant pranešimą apie gaminį, 
bus saugomi tik tie asmens duomenys, 
kurie yra būtini pranešti apie pavojingą 
gaminį, bet ne ilgiau kaip penkerius metus 
po to, kai tokie duomenys buvo įkelti. 
Gamintojai ir importuotojai vartotojų 
skundų registrą turėtų tvarkyti tik tol, kol 
tai būtina pagal šį reglamentą. Gamintojai 
ir importuotojai, kai jie yra fiziniai 
asmenys, turėtų atskleisti savo vardus ir 
pavardes, siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
galėtų identifikuoti gaminį atsekamumo 
tikslais;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir tikslas
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos pagrindinės 
vartotojų gaminių, pateikiamų ar tiekiamų 
Sąjungos rinkai, saugos taisyklės.

Šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad 
rinkai tiekiami gaminiai nekeltų pavojaus 
vartotojų sveikatai ir saugumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatomos pagrindinės 
vartotojų gaminių, pateikiamų ar tiekiamų 
Sąjungos rinkai, saugos taisyklės.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai gaminių saugą reglamentuoja Sąjungos 
teisės aktais nustatyti konkretūs saugos 
reikalavimai, šis reglamentas taikomas tik 
tiems aspektams ir rizikai ar rizikos 
kategorijoms, kurių nereglamentuoja tie 
reikalavimai.

Kai gaminių saugą reglamentuoja Sąjungos 
teisės aktais nustatyti konkretūs saugos 
reikalavimai, šis reglamentas taikomas tik 
tiems aspektams ir rizikai ar rizikos 
kategorijoms, kurių nereglamentuoja tie 
reikalavimai ir kurie dėl to kelia pavojų 
vartotojų sveikatai ir saugumui.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) II skyrius netaikomas tik tais 
atvejais, kai tai susiję su rizika ar rizikos 
kategorijomis, kurioms taikomi Sąjungos 
derinamieji teisės aktai;

a) II skyrius netaikomas tik tais 
atvejais, kai tai susiję su rizika ar rizikos 
kategorijomis, kurias tinkamai aprėpia 
Sąjungos derinamieji teisės aktai;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) įrenginiams, kuriais vartotojai 
važiuoja ar keliauja ir kuriuos naudoja 
paslaugos teikėjas teikdamas vartotojams 
skirtą paslaugą;

g) įrenginiams, kuriais vartotojai 
važiuoja ar keliauja ir kurių vartotojai 
patys nevairuoja, bet kuriuos naudoja 
paslaugos teikėjas teikdamas vartotojams 
skirtą paslaugą, kurios tikslas – vežti 
vartotojus iš vienos vietos į kitą;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis reglamentas taikomas tinkamai 
atsižvelgiant į atsargumo principą.

Išbraukta.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. gaminys – daiktas, susietas arba 
nesusietas su kitais daiktais, už atlygį arba 
be jo tiekiamas vykdant komercinę veiklą, 
įskaitant paslaugų teikimą, skirtas 
vartotojams arba pagrįstai numatomomis 
sąlygomis gali būti vartotojų naudojamas, 
net jei nėra jiems skirtas;

1. gaminys – materialusis ar 
nematerialusis (pavyzdžiui, programinė 
įranga ar produktas su įdiegta 
programine įranga) daiktas, susietas arba 
nesusietas su kitais daiktais, už atlygį arba 
be jo tiekiamas vykdant komercinę veiklą, 
įskaitant paslaugų teikimą, skirtas 
vartotojams arba pagrįstai numatomomis 
sąlygomis gali būti vartotojų naudojamas, 
net jei nėra jiems skirtas;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. atšaukimas – priemonė, kuria 
siekiama, kad būtų grąžintas vartotojui jau 
pateiktas gaminys;

23. atšaukimas – priemonė, kuria 
siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam 
vartotojui jau pateiktas pavojingas 
gaminys;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos prielaida Atitikties bendrajam saugos reikalavimui 
prielaida

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nesant a punkte nurodytų Europos 
standartų, rizikos, kuriai taikomi valstybės 
narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
teisės aktuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, atžvilgiu, jei gaminys atitinka 
tokius nacionalinius reikalavimus.

b) nesant a punkte nurodytų Europos 
standartų, rizikos, kuriai taikomi valstybės 
narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, 
teisės aktuose nustatyti sveikatos ir saugos 
reikalavimai, atžvilgiu, jei gaminys atitinka 
tokius nacionalinius standartus, nustatytus 
pagal Sąjungos teisę.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomi konkretūs saugos 
reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti, kad 
Europos standartus atitinkantys gaminiai 
atitiktų 5 straipsnyje nustatytą bendrąjį 

2. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomi konkretūs saugos 
reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti, kad 
Europos standartus atitinkantys gaminiai 
atitiktų 5 straipsnyje nustatytą bendrąjį 
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saugos reikalavimą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 42 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

saugos reikalavimą, atsižvelgdama į 7 
straipsnyje išvardytus kriterijus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tačiau 1 dalyje nurodyta saugos 
prielaida rinkos priežiūros institucijoms 
neužkertamas kelias imtis veiksmų pagal šį 
reglamentą, jei yra įrodymų, kad, nepaisant 
tokios atitikties, gaminys yra pavojingas.

3. Tačiau 1 dalyje nurodyta atitikties 
bendrajam saugos reikalavimui prielaida 
rinkos priežiūros institucijoms 
neužkertamas kelias imtis veiksmų pagal šį 
reglamentą, jei yra įrodymų, kad, nepaisant 
tokios atitikties, gaminys yra pavojingas.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai 5 straipsnyje nustatyta saugos 
prielaida netaikoma, vertinant, ar gaminys 
yra saugus, visų pirma atsižvelgiama į 
šiuos aspektus:

1. Kai 6 straipsnyje nustatyta atitikties 
bendrajam saugos reikalavimui prielaida 
prielaida netaikoma, vertinant, ar gaminys 
yra saugus, visų pirma atsižvelgiama į 
šiuos aspektus:

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gaminio savybes, prie kurių 
priskiriamas jo dizainas, techninės savybės, 
sandara ir cheminės sudedamosios dalys, 
pakuotė, surinkimo ir, kai taikoma, 
įrengimo, naudojimo, techninės priežiūros, 
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perdirbimo ir taisymo instrukcijos;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) poveikį kitiems gaminiams, kai 
galima pagrįstai numatyti, kad jis bus 
naudojamas kartu su kitais gaminiais, 
įskaitant juos susiejančius gaminius;

b) poveikį kitiems gaminiams ir jų 
naudotojams, kai galima pagrįstai 
numatyti, kad jis bus naudojamas kartu su 
kitais gaminiais, įskaitant gaminių 
tarpusavio sujungimo galimybes ir galimą 
sujungimo praradimą;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) gaminio junglumą, įskaitant 
atitinkamas apsaugos priemones, būtinas 
prijungimo ir atjungimo problemoms 
spręsti;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) tinkamas apsaugos priemones, 
skirtas klaidingiems duomenims ir 
duomenų patikimumo problemoms, kurie 
gali turėti įtakos gaminio saugai, šalinti;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vartotojų, kuriems kyla pavojus 
naudojant gaminį, kategorijas, visų pirma 
pažeidžiamus vartotojus, kaip antai vaikus, 
vyresnio amžiaus asmenis ir negalią 
turinčius asmenis;

e) vartotojų, kuriems kyla pavojus 
naudojant gaminį, kategorijas, visų pirma 
pažeidžiamus vartotojus, kaip antai vaikus, 
įskaitant gaminių ženklinimą amžiaus 
žymomis pagal jų tinkamumą vaikams ir 
teisėtumą vaikų atžvilgiu, taip pat 
vyresnio amžiaus asmenis ir negalią 
turinčius asmenis, atsižvelgiant į 
pažeidžiamumą dėl gaminio keliamo 
specifinio pavojaus;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, 
kai gaminys, nors nėra maisto produktas, 
yra panašus į maisto produktą ir dėl savo 
formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, 
pakuotės, ženklinimo, apimties, dydžio ar 
kitų savybių gali būti palaikytas maisto 
produktu;

f) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, 
kai gaminys, nors nėra maisto produktas, 
yra panašus į maisto produktą ir dėl savo 
formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, 
pakuotės, ženklinimo, apimties, dydžio ar 
kitų savybių gali būti palaikytas maisto 
produktu, todėl vartotojai, ypač vaikai, 
juos gali įsidėti į burną, čiulpti arba 
nuryti ir tai gali lemti, pavyzdžiui, 
paspringimą, apsinuodijimą ir 
virškinamojo trakto perforaciją arba 
nepraeinamumą;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atitinkamas kibernetinio saugumo 
savybes, būtinas gaminiui apsaugoti nuo 
išorinio poveikio, įskaitant žalą darančių 
trečiųjų šalių, kai nuo tokio poveikio gali 
priklausyti gaminio sauga;

h) atitinkamas visą gyvavimo ciklą 
apimančias kibernetinio saugumo savybes, 
būtinas gaminiui apsaugoti nuo išorinio 
poveikio, įskaitant žalą darančių trečiųjų 
šalių, kai nuo tokio poveikio gali 
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priklausyti gaminio sauga;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gaminio funkcijas, kurios yra 
plečiamos, išmokstamos ir nuspėjamos.

i) gaminio funkcijas, kurios yra 
plečiamos, išmokstamos ir nuspėjamos;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) fizinį, mechaninį, elektrinį, 
degumo, higienos ir radioaktyvumo 
pavojų, kurį gaminys gali kelti vartotojų 
sveikatai ir saugai;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) susietųjų gaminių keliamą riziką 
psichikos sveikatai, įskaitant kaupiamąjį 
ir ilgalaikį poveikį sveikatai.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) savanoriško sertifikavimo sistemas 
arba panašias trečiųjų šalių atitikties 

d) savanoriško sertifikavimo sistemas 
arba panašias trečiųjų šalių atitikties 
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vertinimo sistemas, visų pirma sukurtas 
Sąjungos teisės aktams įgyvendinti;

vertinimo sistemas, jei jos sukurtos 
Sąjungos teisės aktams įgyvendinti;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai nagrinėja gautus 
skundus, susijusius su gaminiais, kuriuos 
jie pateikė rinkai ir kuriuos skundo 
pateikėjas nurodė kaip pavojingus, ir 
įtraukia šiuos skundus ir informaciją apie 
gaminių atšaukimus į registrą.

2. Gamintojai nagrinėja gautus 
skundus, susijusius su gaminiais, kuriuos 
jie pateikė rinkai ir kuriuos skundo 
pateikėjas nurodė kaip pavojingus, ir 
įtraukia informaciją apie gaminių 
atšaukimus į viešą registrą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai viešai skelbia vartotojams 
skirtus ryšių kanalus, kaip antai telefono 
numerį, elektroninį adresą arba specialią 
savo interneto svetainės dalį, kuriais 
naudodamiesi vartotojai gali teikti skundus 
ir informuoti juos apie jų patirtus su 
gaminiu susijusius nelaimingus atsitikimus 
arba jiems dėl gaminio kilusius saugos 
klausimus.

Gamintojai viešai skelbia vartotojams 
skirtus ryšių kanalus, kaip antai telefono 
numerį, elektroninį adresą arba specialią 
savo interneto svetainės dalį, pavyzdžiui, 
klientų aptarnavimo skyrelį, kuriais 
naudodamiesi vartotojai gali lengvai ir 
prieinamu būdu teikti skundus ir 
informuoti gamintojus apie jų patirtus su 
gaminiu susijusius nelaimingus atsitikimus 
arba jiems dėl gaminio kilusius saugos 
klausimus.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai informuoja atitinkamoje 
tiekimo grandinėje veikiančius platintojus, 

3. Gamintojai nedelsdami informuoja 
atitinkamoje tiekimo grandinėje 
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importuotojus ir elektronines prekyvietes 
apie visus jų nustatytus su sauga susijusius 
klausimus.

veikiančius platintojus, importuotojus, 
elektronines prekyvietes ir užsakymų 
vykdymo paslaugų teikėjus apie visus jų 
nustatytus su sauga susijusius klausimus.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojai rengia techninius 
gaminio dokumentus. Techniniuose 
dokumentuose atitinkamai pateikiami:

4. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
gamintojai rengia techninius gaminio 
dokumentus. Techniniuose dokumentuose 
pateikiamas bent bendras gaminio ir jo 
esminių savybių, kurios yra svarbios 
vertinant gaminio saugą, aprašymas. Jei 
manoma, kad tai tikslinga atsižvelgiant į 
gaminio keliamą riziką, techniniuose 
dokumentuose papildomai pateikiami:

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendras gaminio ir jo esminių 
savybių, kurios yra svarbios vertinant 
gaminio saugą, aprašymas;

Išbraukta.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 6 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų Europos standartų arba kitų 7 
straipsnio 3 dalyje nurodytų elementų, 
taikomų siekiant įvykdyti 5 straipsnyje 
nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą, 

c) 6 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų Europos standartų arba kitų 6 
straipsnio 1 dalies b punkte, 7 straipsnio 1 
dalyje ir 7 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
elementų, taikomų siekiant įvykdyti 5 
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sąrašas. straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą, sąrašas.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atitinkamais atvejais – Europos 
gaminio numeris.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kuris nors iš 7 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų Europos standartų, su sveikata ir 
sauga susijusių reikalavimų arba elementų 
buvo taikomas tik iš dalies, nurodomos 
taikytos dalys.

Jei kuris nors iš 6 straipsnyje ir 7 
straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų Europos 
standartų, su sveikata ir sauga susijusių 
reikalavimų arba elementų buvo taikomas 
tik iš dalies, nurodomos taikytos dalys.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Gamintojai techninius dokumentus 
nuolat atnaujina dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai ir, gavę rinkos priežiūros 
institucijų prašymą, leidžia joms su jais 
susipažinti.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis



PE702.956v02-00 148/183 RR\1259040LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai užtikrina, kad jų 
gaminiai būtų pažymėti tipo, partijos ar 
serijos numeriu ar kitu gaminį identifikuoti 
leidžiančiu elementu, kuris turi būti toks, 
kad vartotojai jį lengvai pamatytų ir 
perskaitytų, arba, kai tai neįmanoma dėl 
gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad būtina 
informacija būtų pateikta ant pakuotės arba 
kartu su gaminiu pateikiamuose 
dokumentuose.

6. Gamintojai užtikrina, kad jų 
gaminiai būtų pažymėti tipo, partijos ar 
serijos numeriu ar kitu gaminį identifikuoti 
leidžiančiu elementu, kuris turi būti 
vartotojams lengvai matomas, įskaitomas 
ir suprantamas, arba, kai tai neįmanoma 
dėl gaminio dydžio ar pobūdžio, – kad 
būtina informacija būtų pateikta ant 
pakuotės arba kartu su gaminiu 
pateikiamuose skaitmeniniuose 
dokumentuose. Vartotojui paprašius 
turėtų būti nemokamai pateikiama jo 
popierinė versija.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba kartu su 
gaminiu pateikiamuose dokumentuose 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekybinį pavadinimą arba registruotąjį 
prekių ženklą ir pašto ir elektroninį adresą, 
kuriais su jais galima susisiekti. Pateikiant 
adresą, nurodomas vienas bendras 
informacinis punktas, per kurį galima 
susisiekti su gamintoju.

7. Gamintojai ant gaminio arba, kai tai 
neįmanoma, ant pakuotės arba kartu su 
gaminiu pateikiamuose dokumentuose 
nurodo savo pavadinimą, registruotąjį 
prekybinį pavadinimą arba registruotąjį 
prekių ženklą ir pašto ir elektroninį adresą, 
kuriais su jais galima susisiekti. Pateikiant 
adresą, nurodomas vienas bendras 
informacinis punktas ir telefono numeris, 
kuriuo galima susisiekti su gamintoju.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Gamintojai užtikrina, kad būtų 
nustatyta ir taikoma tvarka, kuria 
užtikrinama, kad serijinės gamybos būdu 
gaminami gaminiai atitiktų 5 straipsnyje 

9. Gamintojai užtikrina, kad būtų 
nustatyta ir taikoma tvarka, kuria 
užtikrinama, kad serijinės gamybos būdu 
gaminami gaminiai atitiktų 5 straipsnyje 
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nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą ir 6 
bei 7 straipsnius.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Gamintojai užtikrina nuolatinį 
saugų susietųjų gaminių veikimą per visą 
numatomą jų gyvavimo laikotarpį. Šiuo 
tikslu jie nustato konkrečias apsaugos 
priemones, kad būtų išvengta 
programinės įrangos įkėlimo ar kitų 
skaitmeninių modifikacijų, galinčių kelti 
pavojų gaminių saugai, rizikos.
Skaitmeninių susietųjų gaminių, kurie 
gali turėti poveikį vaikams, atveju 
gamintojai atlieka rizikos vaikams 
vertinimą, užtikrindami, kad jų gaminiai 
atitiktų aukščiausius saugos, saugumo ir 
integruotosios privatumo apsaugos 
standartus.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Gamintojai, naudodamiesi 25 
straipsnyje nurodyta Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistema, nedelsdami 
įspėja vartotojus apie jų gaminamo 
gaminio keliamą pavojų jų sveikatai ir 
saugai ir nedelsdami apie tai praneša 
valstybių narių, kurių rinkoms gaminys 
tiekiamas, rinkos priežiūros institucijoms, 
pateikdami išsamią informaciją, visų pirma 
apie pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir 
apie visus taisomuosius veiksmus, kurių 
jau imtasi.

11. Gamintojai pagal 33 straipsnį 
nedelsdami įspėja vartotojus apie jų 
gaminamo gaminio keliamą riziką jų 
sveikatai ir saugai. Vartotojai nedelsiant 
įspėjami pateikiant aiškią ir tikslingą 
informaciją bent jau jų gyvenamosios 
šalies oficialiosiomis kalbomis, įskaitant 
skaitmenines priemones, bet naudojant ne 
tik jas. Be to, gamintojai, naudodamiesi 
25 straipsnyje nurodyta Įmonių įspėjimo 
apie nesaugius gaminius sistema, 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurių rinkoms pavojingas gaminys 
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tiekiamas, rinkos priežiūros institucijoms, 
pateikdami išsamią informaciją, visų pirma 
apie pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir 
apie visus taisomuosius veiksmus, kurių 
jau imtasi.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turėdamas pagrindo manyti, kad 
atitinkamas gaminys kelia pavojų, 
informuoti apie tai jo gamintoją;

b) turėdamas pagrindo manyti, kad 
atitinkamas gaminys kelia pavojų, 
nepagrįstai nedelsiant informuoti apie tai 
jo gamintoją ir papildomai, prireikus, 
importuotoją, platintoją ir užsakymų 
vykdymo paslaugų teikėją ir apie jį 
pranešti per Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistemą;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai įsitikina, kad jis atitinka 5 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas įvykdė 8 
straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

1. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai įsitikina, kad jis atitinka 5 
straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos 
reikalavimą ir kad gamintojas įvykdė 8 
straipsnio 4, 6, 7 ir 8 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei importuotojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 5 

2. Jei importuotojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 5 
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straipsnyje ir 8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse 
nustatytų reikalavimų, jis neteikia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
importuotojas praneša apie tai gamintojui ir 
užtikrina, kad rinkos priežiūros institucijos 
būtų apie tai informuotos.

straipsnyje ir 8 straipsnio 4, 6 ir 7 dalyse 
nustatytų reikalavimų, jis neteikia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
importuotojas praneša apie tai gamintojui ir 
užtikrina, kad rinkos priežiūros institucijos 
nepagrįstai nedelsiant būtų apie tai 
informuotos.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Importuotojai nagrinėja skundus, 
susijusius su gaminiais, kuriuos jie patiekė 
rinkai, ir tuos skundus, taip pat 
informaciją apie gaminių atšaukimus, 
įtraukia į 8 straipsnio 2 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytą registrą arba savo 
sukurtą registrą. Importuotojai informuoja 
gamintoją ir platintojus apie atliktą tyrimą 
ir to tyrimo rezultatus.

6. Importuotojai išnagrinėja skundus, 
susijusius su gaminiais, kuriuos jie patiekė 
rinkai, ir informaciją apie gaminių 
atšaukimus įtraukia į 8 straipsnio 2 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytą registrą ir 
savo sukurtą registrą. Importuotojai 
informuoja gamintoją ir platintojus apie 
atliktą tyrimą ir to tyrimo rezultatus.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekdami užtikrinti gaminio saugą 
importuotojai bendradarbiauja su rinkos 
priežiūros institucijomis ir gamintojais.

7. Siekdami užtikrinti gaminio saugą 
importuotojai bendradarbiauja su rinkos 
priežiūros institucijomis, gamintojais ir, 
prireikus, su kitais atitinkamais 
ekonominės veiklos vykdytojais.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Importuotojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
pateikė rinkai, yra nesaugus, nedelsdami 
apie tai informuoja gamintoją ir užtikrina, 
kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų, būtinų 
gaminio atitikčiai užtikrinti, įskaitant, 
prireikus, gaminių pašalinimą arba 
atšaukimą iš rinkos. Jei tokie veiksmai 
nebuvo patvirtinti, juos patvirtina 
importuotojas. Importuotojai užtikrina, 
kad naudojantis 25 straipsnyje nurodyta 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistema, prireikus, vartotojai būtų 
nedelsiant įspėti apie pavojų ir apie tai 
būtų nedelsiant pranešta valstybių narių, 
kurių rinkoms gaminys tiekiamas, rinkos 
priežiūros institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir apie 
visus taisomuosius veiksmus, kurių jau 
imtasi.

8. Importuotojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
pateikė rinkai, yra nesaugus, nedelsdami 
apie tai informuoja gamintoją ir užtikrina, 
kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų, būtinų 
gaminio atitikčiai užtikrinti, įskaitant, 
prireikus, gaminių pašalinimą arba 
atšaukimą iš rinkos. Jei tokie veiksmai 
nebuvo patvirtinti, juos patvirtina 
importuotojas. Importuotojai, 
naudodamiesi 25 straipsnyje nurodyta 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistema, nedelsdami įspėja valstybių narių, 
kurių rinkoms gaminys tiekiamas, rinkos 
priežiūros institucijas, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie pavojų 
vartotojų sveikatai ir saugai, ir apie visus 
taisomuosius veiksmus, kurių jau imtasi. 
Be to, pagal 33 straipsnį jie įspėja 
vartotojus.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Importuotojai techninius 
dokumentus, nurodytus 8 straipsnio 4 
dalyje, saugo dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai ir, gavę rinkos priežiūros 
institucijų prašymą, leidžia joms su jais 
susipažinti.

9. Importuotojai techninius 
dokumentus, nurodytus 8 straipsnio 4 
dalyje, saugo dešimt metų po gaminio 
pateikimo rinkai ir, gavę rinkos priežiūros 
institucijų prašymą, leidžia joms su jais 
susipažinti.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Platintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 2 
dalyje pateiktų nuostatų, netiekia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
platintojas nedelsdamas apie tai informuoja 
atitinkamai gamintoją arba importuotoją, ir 
užtikrina, kad per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą būtų informuotos rinkos priežiūros 
institucijos.

3. Platintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 2 
dalyje pateiktų nuostatų, netiekia gaminio 
rinkai tol, kol neužtikrinama gaminio 
atitiktis. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
platintojas nedelsdamas apie tai informuoja 
atitinkamai gamintoją ir importuotoją, ir 
užtikrina, kad per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą būtų informuotos rinkos priežiūros 
institucijos.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
tiekia rinkai, yra nesaugus arba neatitinka 8 
straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 10 straipsnio 
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, kai jie 
taikomi, užtikrina, kad būtų imtasi 
taisomųjų veiksmų, būtinų gaminio 
atitikčiai užtikrinti, įskaitant, prireikus, 
gaminių pašalinimą arba atšaukimą iš 

4. Platintojai, remdamiesi turima 
informacija, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
tiekia rinkai, yra nesaugus arba neatitinka 5 
straipsnio, 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 
10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų 
reikalavimų, kai jie taikomi, užtikrina, kad 
būtų imtasi taisomųjų veiksmų, būtinų 
gaminio atitikčiai užtikrinti, įskaitant, 
prireikus, gaminių pašalinimą arba 



PE702.956v02-00 154/183 RR\1259040LT.docx

LT

rinkos. Be to, jei gaminys yra nesaugus, 
platintojai nedelsdami apie tai informuoja 
atitinkamai gamintoją arba importuotoją, ir 
užtikrina, kad per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą būtų informuotos valstybių narių 
rinkos priežiūros institucijos, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir apie 
visus taisomuosius veiksmus, kurių imtasi.

atšaukimą iš rinkos. Be to, jei gaminys yra 
nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai 
informuoja atitinkamai gamintoją ir 
importuotoją, ir per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą nedelsiant įspėja valstybių narių 
rinkos priežiūros institucijas, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
pavojų vartotojų sveikatai ir saugai ir apie 
visus taisomuosius veiksmus, kurių imtasi.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei gaminys buvo pakeistas iš 
esmės, kaip numatyta šiame straipsnyje, 
tas gaminys pateikiamas naujam rizikos 
vertinimui pagal šio reglamento 5, 6 ir 7 
straipsnius.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojai užtikrina, 
kad jie taiko gaminių saugai užtikrinti 
skirtus vidaus procesus, kuriuos taikant 
jiems sudaromos sąlygos laikytis 5 
straipsnyje nustatyto bendrojo saugos 
reikalavimo.

Ekonominės veiklos vykdytojai užtikrina, 
kad jie taiko gaminių saugai užtikrinti 
skirtus vidaus procesus, kuriuos taikant 
jiems sudaromos sąlygos laikytis visų 
šiame reglamente nustatytų įpareigojimų, 
įskaitant 5 straipsnyje nustatyto bendrojo 
saugos reikalavimo. Šie vidaus procesai 
apima bent nelaimingų atsitikimų 
registravimo ir tyrimo programas, 
atitikties patikros procesą ir rizikos 
vertinimą. Prireikus atliekamas 
nepriklausomas jų auditas. Ekonominės 
veiklos vykdytojai viešai skelbia šios 
audito ataskaitos apžvalgą.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonominės veiklos vykdytojai 
bendradarbiauja su rinkos priežiūros 
institucijomis dėl veiksmų, kuriais galima 
pašalinti tų ekonominės veiklos vykdytojų 
tiekiamų gaminių keliamą pavojų arba jį 
sumažinti.

1. Ekonominės veiklos vykdytojai 
bendradarbiauja su rinkos priežiūros 
institucijomis ir prireikus su kitomis 
institucijomis dėl veiksmų, kuriais galima 
pašalinti tų ekonominės veiklos vykdytojų 
tiekiamų gaminių keliamą pavojų arba jį 
sumažinti.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad taisomasis veiksmas, kurio 
jie imasi, yra veiksmingas šalinant arba 
mažinant riziką. Rinkos priežiūros 
institucijos gali prašyti ekonominės veiklos 
vykdytojų reguliariai teikti pažangos 
ataskaitas ir nuspręsti, ar ir kada taisomąjį 
veiksmą galima laikyti užbaigtu.

5. Ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad taisomąja priemone, kurios 
imamasi, būtų veiksmingai pašalinta arba 
sumažinta rizika taip, kad gaminys taptų 
saugus pagal 5, 6 ir 7 straipsnius. Rinkos 
priežiūros institucijos gali prašyti 
ekonominės veiklos vykdytojų reguliariai 
teikti pažangos ataskaitas ir nuspręsti, ar ir 
kada taisomąjį veiksmą galima laikyti 
užbaigtu.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
gaminiams, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Taikant šį reglamentą, 
Reglamento (ES) 2019/1020 4 straipsnio 1, 
2 ir 3 dalyse pateiktos nuorodos į Sąjungos 

1. Ekonominės veiklos vykdytojai turi 
būti įsisteigę Sąjungoje arba turėti 
atsakingą asmenį Sąjungoje, kad galėtų 
pateikti gaminį, kuriam taikomas šis 
reglamentas, į rinką, todėl Reglamento 
(ES) 2019/1020 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 
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derinamuosius teisės aktus yra skaitomos 
kaip nuorodos į Reglamentą [...].

taikomos suderintiems gaminiams, taip 
pat taikomos gaminiams, kuriems taikomas 
šis reglamentas. Taikant šį reglamentą, 
Reglamento (ES) 2019/1020 4 straipsnio 1, 
2 ir 3 dalyse pateiktos nuorodos į Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus yra skaitomos 
kaip nuorodos į Reglamentą [...].

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 3 dalyje nurodytų užduočių, 
Reglamento (ES) 2019/1020 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytas ekonominės veiklos 
vykdytojas periodiškai tiria atsitiktinai 
atrinktų rinkai tiekiamų gaminių 
mėginius. Kai rinkai tiekiamiems 
gaminiams taikomas pagal šio reglamento 
26 straipsnio 1 dalį priimtas Komisijos 
sprendimas, Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytas ekonominės 
veiklos vykdytojas visą sprendimo 
įgyvendinimo laikotarpį bent kartą per 
metus atlieka rinkai tiekiamų gaminių 
reprezentatyviųjų mėginių, pasirinktų 
prižiūrint teismo pareigūnui arba bet 
kuriam valstybės narės, kurioje yra 
įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, 
paskirtam kvalifikuotam asmeniui, tyrimus.

2. Be Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 3 dalyje nurodytų užduočių, 
Reglamento (ES) 2019/1020 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytas ekonominės veiklos 
vykdytojas periodiškai tiria rinkai pateiktų 
jo gaminių, dažniausiai nurodomų 
sistemoje „Saugos vartai“, kategorijų 
mėginius. Šie gaminiai atrenkami 
atsitiktine tvarka ir apima gaminius, 
kurių pardavimo apimtis yra didelė, 
palyginti su vidutine tos pačios kategorijos 
produktų pardavimo apimtimi. Kai rinkai 
tiekiamiems gaminiams taikomas pagal šio 
reglamento 26 straipsnio 1 dalį priimtas 
Komisijos sprendimas, Reglamento (ES) 
2019/1020 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
ekonominės veiklos vykdytojas visą 
sprendimo įgyvendinimo laikotarpį bent 
kartą per metus atlieka rinkai tiekiamų 
gaminių reprezentatyviųjų mėginių, 
pasirinktų prižiūrint teismo pareigūnui arba 
bet kuriam valstybės narės, kurioje yra 
įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, 
paskirtam kvalifikuotam asmeniui, tyrimus.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyto ekonominės 
veiklos vykdytojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas ir kontaktiniai 
duomenys, įskaitant pašto ir elektroninį 
adresą, nurodomi ant gaminio arba ant jo 
pakuotės, siuntos arba lydimojo 
dokumento.

3. Reglamento (ES) 2019/1020 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyto ekonominės 
veiklos vykdytojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas ir kontaktiniai 
duomenys, įskaitant pašto ir elektroninį 
adresą bei telefono numerį, nurodomi ant 
gaminio arba ant jo pakuotės, siuntos arba 
lydimojo dokumento.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis
Mažosios, vidutinės ir labai mažos įmonės
1. Kad ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurie yra MVĮ ir labai mažos 
įmonės, galėtų įvykdyti pareigas, 
nustatytas šio Reglamento 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 
straipsniuose, Komisija jiems pateikia 
praktines gaires ir pritaikytą pagalbą, 
kuri, jei įmanoma, apima praktines naujų 
pareigų supaprastintas nuostatas, kad 
būtų sumažinta jų administracinė našta. 
Kartu teikiama finansinė parama. 
2. Komisijai pagal 41 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad būtų užtikrinta 
parama MVĮ ir labai mažoms įmonėms 
pagal 1 dalį.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis



PE702.956v02-00 158/183 RR\1259040LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistemoje 
užregistruotais nelaimingais atsitikimais, 
sistemos „Saugos vartai“ statistiniais 
duomenimis, bendros veiklos, susijusios su 
gaminių sauga, rezultatais ir kitais 
atitinkamais rodikliais arba įrodymais, 
Komisija gali reikalauti, kad tam tikrų 
gaminių, jų kategorijų arba grupių, galinčių 
kelti rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai, atžvilgiu ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurie pateikia ir tiekia rinkai 
tuos gaminius, sukurtų atsekamumo 
sistemą arba jos laikytųsi.

1. Remdamasi Įmonių įspėjimo apie 
nesaugius gaminius sistemoje 
užregistruotais nelaimingais atsitikimais, 
sistemos „Saugos vartai“ statistiniais 
duomenimis, bendros veiklos, susijusios su 
gaminių sauga, rezultatais ir kitais 
atitinkamais rodikliais arba įrodymais, 
Komisija reikalauja, kad tam tikrų 
gaminių, jų kategorijų arba grupių, galinčių 
kelti rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir 
saugai, atžvilgiu ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurie pateikia ir tiekia rinkai 
tuos gaminius, sukurtų atsekamumo 
sistemą arba jos laikytųsi, arba reikalauja 
nepriklausomos trečiosios šalies atlikto 
atitikties vertinimo.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsekamumo sistemą sudaro 
duomenų, kuriuos naudojant galima 
identifikuoti gaminį, jo sudedamąsias dalis 
arba tiekimo grandinėje dalyvaujančius 
ekonominės veiklos vykdytojus, rinkimas 
ir saugojimas, be kita ko, elektroninėmis 
priemonėmis, taip pat tų duomenų rodymo 
ir prieigos prie jų būdai, įskaitant duomenų 
laikmenos pateikimą ant gaminio, jo 
pakuotės arba lydimųjų dokumentų.

2. Atsekamumo sistemą sudaro 
duomenų, kuriuos naudojant galima 
identifikuoti gaminį, jo sudedamąsias dalis 
arba tiekimo grandinėje dalyvaujančius 
ekonominės veiklos vykdytojus, rinkimas 
ir saugojimas, be kita ko, elektroninėmis 
priemonėmis, taip pat tų duomenų rodymo 
ir prieigos prie jų būdai, įskaitant duomenų 
laikmenos pateikimą ant gaminio, jo 
pakuotės arba lydimųjų dokumentų. 
Rodymo būdais turi būti užtikrintas 
atsekamumas pateikiant aiškią, įskaitomą 
ir suprantamą informaciją.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai pagal 41 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nurodant:

3. Komisijai pagal 41 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai, bendradarbiaujant 
su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
šis reglamentas papildomas nurodant:

Pakeitimas 97

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) duomenų, kuriuos ekonominės 
veiklos vykdytojai renka ir saugo 
naudodamiesi 2 dalyje nurodyta 
atsekamumo sistema, saugojimo 
laikotarpį. Saugojimo laikotarpis ir 
sąlygos turi būtinai atitikti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/679 nuostatas;

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
arba elektroninis adresas, kuriuo su juo 
galima susisiekti;

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
arba elektroninis adresas bei telefono 
numeris, kuriuo su juo galima susisiekti;

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio identifikavimo 
informacija, įskaitant jo tipą ir, jei yra, 
partijos arba serijos numerį ir bet kokį 
kitą gaminio identifikatorių;

c) gaminio identifikavimo 
informacija, įskaitant jo tipą ir bet kokį kitą 
gaminio identifikatorių;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojas užtikrina, kad 
valstybės narės, kurioje įvyko nelaimingas 
atsitikimas, kompetentingoms 
institucijoms per dvi darbo dienas nuo to 
momento, kai jis sužinojo apie nelaimingą 
atsitikimą, per 25 straipsnyje nurodytą 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą būtų pranešta apie nelaimingą 
atsitikimą, kurį sukėlė rinkai pateiktas arba 
tiekiamas gaminys. Pranešime nurodomas 
gaminio tipas ir identifikavimo numeris, 
taip pat nelaimingo atsitikimo aplinkybės, 
jei jos žinomos. Kompetentingoms 
institucijoms paprašius, gamintojas joms 
pateikia bet kokią kitą susijusią 
informaciją.

1. Gamintojas nepagrįstai 
nedelsdamas ir vėliausiai nuo to momento, 
kai jis sužinojo apie nelaimingą atsitikimą, 
per 25 straipsnyje nurodytą Įmonių 
įspėjimo apie nesaugius gaminius sistemą 
praneša valstybės narės, kurioje įvyko 
nelaimingas atsitikimas, 
kompetentingoms institucijoms apie 
nelaimingą atsitikimą, kurį sukėlė rinkai 
pateiktas arba tiekiamas gaminys ir dėl 
kurio kilo didelis pavojus arba buvo 
padaryta faktinė žala vartotojo sveikatai ir 
saugai. Pranešime nurodomas gaminio 
tipas ir identifikavimo numeris, taip pat 
nelaimingo atsitikimo aplinkybės, jei jos 
žinomos. Kompetentingoms institucijoms 
paprašius, gamintojas joms pateikia bet 
kokią kitą susijusią informaciją.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Importuotojai ir platintojai, kurie 
sužino apie nelaimingą atsitikimą, sukeltą 
gaminio, kurį jie pateikė ar tiekė rinkai, 
informuoja gamintoją, kuris gali nurodyti 
importuotojui arba vienam iš platintojų 

2. Importuotojai ir platintojai, kurie 
sužino apie nelaimingą atsitikimą, sukeltą 
gaminio, kurį jie pateikė ar tiekė rinkai, 
nepagrįstai nedelsdami, nuo to momento, 
kai jie sužino apie nelaimingą atsitikimą, 
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pateikti pranešimą. perduoda šią informaciją per Įmonių 
įspėjimo apie nesaugius gaminius sistemą 
ir nepagrįstai nedelsdami informuoja 
gamintoją.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninės prekyvietės nustato 
vieną bendrą informacinį punktą, kad būtų 
palaikomi tiesioginiai ryšiai su valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijomis 
gaminių saugos klausimais, visų pirma dėl 
užsakymų, susijusių su pavojingų gaminių 
pasiūlymais.

1. Elektroninės prekyvietės nustato 
vieną bendrą informacinį punktą, kad būtų 
užtikrinta sparti ir tiesioginė 
komunikacija su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, rinkos 
priežiūros institucijomis ir muitinėmis 
gaminių saugos klausimais, visų pirma dėl 
užsakymų, susijusių su pavojingų gaminių 
pasiūlymais.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninės prekyvietės registruojasi 
portale „Saugos vartai“ ir jame nurodo 
duomenis apie savo vieną bendrą 
informacinį punktą.

Elektroninės prekyvietės registruojasi 
portale „Saugos vartai“ ir jame nurodo 
duomenis apie savo vieną bendrą 
informacinį punktą.

Ši informacija apima jų vieno kontaktinio 
punkto pavadinimą, pašto ir elektroninį 
adresą bei telefono numerį. Elektroninės 
prekyvietės užtikrina, kad informacija 
apie jų kontaktinį punktą būtų atnaujinta, 
ir prireikus nedelsdamos atnaujina 
informaciją.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa



PE702.956v02-00 162/183 RR\1259040LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiek tai susiję su valstybių narių 
pagal Reglamento (ES) 2019/1020 14 
straipsnį suteikiamais įgaliojimais, 
valstybės narės savo rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia įgaliojimus visų 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, atveju nurodyti elektroninei 
prekyvietei iš savo elektroninės sąsajos 
pašalinti konkretų neteisėtą turinį, kuriame 
nurodomas pavojingas gaminys, panaikinti 
prieigą prie jo arba galutiniams vartotojams 
pateikti aiškų įspėjimą jiems naudojantis 
šia prieiga. Tokiuose nurodymuose 
pateikiamos priežastys ir vienas arba 
daugiau tikslių universaliųjų išteklių adresų 
ir, jei reikia, papildoma informacija, kuria 
naudojantis galima nustatyti atitinkamą 
neteisėtą turinį. Jie gali būti perduoti 
naudojant portalą „Saugos vartai“.

2. Kiek tai susiję su valstybių narių 
pagal Reglamento (ES) 2019/1020 14 
straipsnį suteikiamais įgaliojimais, 
valstybės narės savo rinkos priežiūros 
institucijoms suteikia įgaliojimus visų 
gaminių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, atveju nurodyti elektroninei 
prekyvietei iš savo elektroninės sąsajos 
pašalinti konkretų neteisėtą turinį, kuriame 
nurodomas pavojingas gaminys, panaikinti 
prieigą prie jo arba galutiniams vartotojams 
pateikti aiškų įspėjimą jiems naudojantis 
šia prieiga. Tokiuose nurodymuose aiškiai 
pateikiamos priežastys ir vienas arba 
daugiau tikslių universaliųjų išteklių adresų 
ir, jei reikia, turima papildoma 
informacija, kuria naudojantis galima 
nustatyti atitinkamą pavojingą gaminį. Jie 
gali būti perduoti naudojant portalą 
„Saugos vartai“.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninės prekyvietės imasi būtinų 
priemonių, kad gautų ir atsižvelgtų į pagal 
šią dalį pateiktus nurodymus. Gavusios 
nurodymą, jos, nepagrįstai nedelsdamos ir 
visada per dvi darbo dienas nuo nurodymo 
gavimo, imasi veiksmų valstybėje narėje, 
kurioje veikia elektroninė prekyvietė. Apie 
nurodymo įgyvendinimą jos informuoja 
nurodymą išduodančiąją rinkos priežiūros 
instituciją naudodamosi sistemoje „Saugos 
vartai“ skelbiama rinkos priežiūros 
institucijos kontaktine informacija.

Elektroninės prekyvietės imasi būtinų 
priemonių, kad gautų ir atsižvelgtų į pagal 
šią dalį pateiktus nurodymus. Gavusios 
nurodymą, jos, nepagrįstai nedelsdamos, 
imasi veiksmų. Jei rinkos priežiūros 
institucijų pateiktoje informacijoje yra 
pakankamai išsamių duomenų, kad būtų 
galima nedelsiant nustatyti pavojingą 
gaminį, elektroninės prekyvietės per 24 
valandas imasi veiksmų. Jei elektroninės 
prekyvietės turi atlikti papildomą tyrimą, 
kad nustatytų gaminį, jos per dvi darbo 
dienas nuo nurodymo gavimo, imasi 
veiksmų valstybėje narėje, kurioje veikia 
elektroninė prekyvietė. Apie nurodymo 
įgyvendinimą jos informuoja nurodymą 
išduodančiąją rinkos priežiūros instituciją 
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naudodamosi sistemoje „Saugos vartai“ 
skelbiama rinkos priežiūros institucijos 
kontaktine informacija.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninės prekyvietės 
atsižvelgia į per portalą „Saugos vartai“ 
gaunamą, reguliariai jame teikiamą 
informaciją apie pavojingus gaminius, 
kurią pagal 24 straipsnį teikia rinkos 
priežiūros institucijos, kad jos galėtų 
taikyti savanoriškas priemones, kuriomis 
siekiama, prireikus, aptikti, nustatyti, 
pašalinti neteisėtą turinį, susijusį su jų 
rinkoje siūlomais pavojingais gaminiais, 
arba panaikinti prieigą prie jo. Apie 
veiksmus, kurių ėmėsi, jos informuoja 
pranešimą sistemoje „Saugos vartai“ 
pateikusią instituciją naudodamosi 
sistemoje „Saugos vartai“ skelbiama 
rinkos priežiūros institucijos kontaktine 
informacija.

Išbraukta.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektroninės prekyvietės, 
nepagrįstai nedelsdamos ir visada per 
penkias darbo dienas, valstybėje narėje, 
kurioje elektroninė prekyvietė veikia, 
pateikia atitinkamą atsakymą į pranešimus, 
susijusius su gaminių saugos klausimais ir 
pavojingais gaminiais, gautus pagal 
Reglamento (ES) [.../...] dėl bendrosios 
skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 

4. Elektroninės prekyvietės, 
nepagrįstai nedelsdamos ir visada per dvi 
darbo dienas, valstybėje narėje, kurioje 
elektroninė prekyvietė veikia, pateikia 
atitinkamą atsakymą į pranešimus, 
susijusius su gaminių saugos klausimais ir 
pavojingais gaminiais, gautus pagal 
Reglamento (ES) [.../...] dėl bendrosios 
skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
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dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, [14 
straipsnį].

dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, [14 
straipsnį].

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikant Reglamento (ES) [.../...] dėl 
bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, 22 
straipsnio 7 dalies reikalavimus, 
elektroninės prekyvietės sukuria ir 
organizuoja savo elektroninę sąsają taip, 
kad komercinės veiklos subjektai galėtų 
apie kiekvieną siūlomą gaminį pateikti 
toliau nurodytą informaciją ir užtikrinti, 
kad gaminių sąraše vartotojams būtų 
rodoma arba kitaip lengvai prieinama ši 
informacija:

5. Taikant Reglamento (ES) [.../...] dėl 
bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos 
(Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB, 22 
straipsnio 7 dalies reikalavimus, 
elektroninės prekyvietės sukuria ir 
organizuoja savo elektroninę sąsają taip, 
kad komercinės veiklos subjektai, kurie 
naudojasi jų paslaugomis, galėtų laikytis 
šio reglamento. Elektroninės prekyvietės 
užtikrina, kad komercinės veiklos 
subjektai apie kiekvieną siūlomą gaminį 
pateiktų toliau nurodytą informaciją ir 
užtikrintų, kad rinkoje per internetinę 
sąsają vartotojams būtų rodoma arba būtų 
kitaip lengvai prieinama ir suprantama ši 
informacija:

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
arba elektroninis adresas, kuriuo su juo 
galima susisiekti;

a) gamintojo pavadinimas, 
registruotasis prekybinis pavadinimas arba 
registruotasis prekių ženklas, taip pat pašto 
arba elektroninis adresas ir telefono 
numeris, kuriuo su gamintoju galima 
susisiekti;

Pakeitimas 110
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei gamintojas nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, atsakingo asmens, kaip jis 
apibrėžtas 15 straipsnio 1 dalyje, 
pavadinimas, adresas, telefono numeris ir 
elektroninis adresas;

b) jei gamintojas nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, atsakingo asmens, kaip jis 
apibrėžtas šio reglamento 15 straipsnio 1 
dalyje, pavadinimas, adresas, telefono 
numeris ir elektroninis adresas;

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminio identifikavimo 
informacija, įskaitant jo tipą ir, jei yra, 
partijos arba serijos numerį ir bet kokį kitą 
gaminio identifikatorių;

c) būtina gaminio identifikavimo 
informacija, įskaitant jo tipą ir, jei yra, 
partijos arba serijos numerį ir bet kokį kitą 
gaminio identifikatorių;

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet koks įspėjimas arba saugos 
informacija, kuri turi būti pritvirtinta prie 
gaminio arba prie jo pridedama pagal šį 
reglamentą arba taikytinus Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, pateikta 
vartotojams lengvai suprantama kalba.

d) bet koks įspėjimas arba saugos 
informacija, kuri pritvirtinama prie 
gaminio arba prie jo pridedama pagal šį 
reglamentą arba taikytinus Sąjungos 
derinamuosius teisės aktus, pateikta 
vartotojams lengvai suprantama kalba.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a. Elektroninės prekyvietės, prieš 
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leisdamos siūlyti gaminius rinkai per savo 
internetines sąsajas užtikrina, kad 5 
dalyje nurodyta informacija, kurią 
pateikia komercinės veiklos subjektas, 
būtų išsami.
b. Elektroninė prekyvietė, gavusi 5 
dalyje nurodytą informaciją ir iki 
sutartinių santykių su komercinės veiklos 
subjektu pabaigos, deda visas pastangų, 
kad patikrintų komercinės veiklos 
subjekto pateiktą informaciją, 
naudodamasi bet kokia laisvai prieinama 
oficialia interneto duomenų baze ar 
valstybių narių ar Sąjungos suteikta 
internetine sąsaja arba prašydama verslo 
kliento pateikti patvirtinamuosius 
dokumentus iš patikimų šaltinių.
c. Kai elektroninė prekyvietė gauna 
pakankamai įrodymų arba turi pagrindo 
manyti, kad 5 dalyje nurodyta informacija 
yra netiksli arba neteisinga, ji prašo 
komercinės veiklos subjektą ištaisyti 
informaciją tiek, kiek reikia, kad 
nedelsiant visa informacija būtų tiksli ir 
išsami, kad būtų galima siūlyti gaminį jos 
sąsajoje. Jei komercinės veiklos subjektas 
tokios informacijos neištaiso arba 
nepapildo, elektroninė prekyvietė laikinai 
sustabdo paslaugos, susijusios su gaminių 
siūlymu vartotojams, teikimą jam, kol 
nebus įvykdytas jos prašymas.
Elektroninės prekyvietės apie tokius 
komercinės veiklos subjektus praneša 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir Europos Komisijai per 
Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemą.
d. Elektroninės prekyvietės 
periodiškai atlieka vizualinius 
patikrinimus ir atsitiktinai pasirinktų 
gaminių imčių tyrimus, atsižvelgdamos į 
ankstesnius pranešimus, duomenų bazes, 
apžvalgas ir galimą riziką bei žalą 
vartotojams.
e. Elektroninės prekyvietės sukuria 
sąsają su „Saugos vartais“, pavyzdžiui, 
per taikomųjų programų sąsają (API), 
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kad galėtų greitai ir veiksmingai palyginti 
jų prekyvietėje siūlomus gaminius ar 
produktų kategorijas, jei jos turi pagrindo 
manyti, kad gaminiai yra pavojingi. Jei 
šio proceso metu aptinkamas gaminys, 
kuris anksčiau buvo pripažintas 
pavojingu, elektroninė prekyvietė privalo 
apie tai informuoti komercinės veiklos 
subjektą ir skubiai ištrinti turinį. Be to, 
elektroninė prekyvietė sukuria tų 
pavojingų gaminių, kurie anksčiau buvo 
pašalinti, vidaus duomenų bazę ir deda 
visas pastangas, kad tų gaminių vėl 
neatsirastų jų internetinėje sąsajoje. 
Elektroninė prekyvietė informuoja 
išduodančiąją kompetentingą instituciją 
apie visus tolesnius veiksmus, kurių ji 
imsis šiuo klausimu.
Šios dalies taikymas nereiškia bendro 
pobūdžio stebėjimo prievolės ir yra 
peržiūrimas žmogaus.
f. Elektroninės prekyvietės, kurios 
buvo informuotos apie nelaimingą 
atsitikimą, dėl kurio jų prekyvietėje 
tiekiamas gaminys sukėlė rimtą pavojų 
vartotojo sveikatai ar saugai arba dėl 
kurios buvo padaryta faktinė žala 
vartotojo sveikatai ar saugai, nepagrįstai 
nedelsdamos tai perduoda Įmonių 
įspėjimo apie nesaugius gaminius 
sistemai ir apie tai informuoja gamintoją.
g. Elektroninės prekyvietės užtikrina, 
kad 5 dalyje nurodyta informacija iš jų 
internetinių sąsajų būtų lengvai 
prieinama ir suprantama vartotojams. 
Elektroninių prekyviečių internetinė 
sąsaja taip pat suteikia vartotojams 
galimybę suprasti savo teises su produktų 
sauga susijusiais klausimais.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendradarbiavimą siekiant 
užtikrinti veiksmingą gaminių atšaukimą, 
be kita ko, nekuriant kliūčių atšaukti 
gaminius;

a) bendradarbiavimą siekiant 
užtikrinti veiksmingą gaminių atšaukimą, 
be kita ko, nekuriant kliūčių atšaukti 
gaminius ir paskelbiant pranešimą apie 
atšaukimą savo interneto svetainėje;

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prieigos prie savo sąsajų suteikimą 
rinkos priežiūros institucijų naudojamoms 
internetinėms priemonėms, siekiant 
nustatyti pavojingus gaminius;

d) prieigos prie savo sąsajų suteikimą 
rinkos priežiūros institucijų naudojamoms 
internetinėms priemonėms, siekiant 
nustatyti pavojingus gaminius, tuo pat 
metu saugant neskelbtiną verslo 
informaciją;

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Rinkos priežiūros institucijos 
proporcingai taiko šį reglamentą tinkamai 
atsižvelgdamos į atsargumo principą.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Rinkos priežiūros institucijos 
reguliariai atlieka kontrolinius pirkimus, 
įskaitant pirkimą elektroninėse pirkinių 
prekyvietėse, kad visų pirma patikrintų 
gaminių kategorijų, kurios dažniausiai 
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pažymimos sistemoje „Saugos vartai“, 
saugą;

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
kiekvienos priemonės, kurią 
kompetentingos institucijos taiko 
ribodamos gaminio pateikimą į rinką arba 
reikalaudamos, kad gaminys būtų 
pašalintas ar susigrąžintas, būtų galima 
paduoti skundą kompetentingam teismui.

Pagrindimas

Nuostatos iš BGSD sugrąžinimas.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija toliau plėtoja ir prižiūri 
skubių pranešimų sistemą, skirtą keistis 
informacija apie taisomuosius veiksmus, 
susijusius su pavojingais gaminiais (toliau 
– sistema „Saugos vartai“).

1. Komisija toliau plėtoja ir 
modernizuoja skubių pranešimų sistemą, 
skirtą keistis informacija apie taisomuosius 
veiksmus, susijusius su pavojingais 
gaminiais (toliau – sistema „Saugos 
vartai“), taip pat didina jos veiksmingumą, 
visų pirma sukurdama sąveikią sąsają, 
kuria elektroninės prekyvietės galėtų 
susieti savo interneto svetainę su sistema 
„Saugos vartai“, kad galėtų lengvai, 
greitai ir patikimai tikrinti gaminius ir 
gaminių kategorijas.

Pagrindimas

Reikia atnaujinti esamą RAPEX sistemą (sistemą „Saugos vartai“). Jei elektroninių 
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prekyviečių prašoma prisiimti didesnę atsakomybę, turime įsitikinti, kad jos tikrai gali atlikti 
tai, ko jų prašoma. Tik tuo atveju, jei naudojant sistemą „Saugos vartai“ galima greitai, 
patikimai ir tiksliai informuoti apie pavojingą gaminį, galima prašyti, kad prieš pateikdamos 
gaminį internete elektroninės prekyvietės patikrintų šią sistemą.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vartotojai turi galėti naudotis 
sistema „Saugos vartai“ 32 straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis. Jie turi turėti 
prieigą prie informacijos apie gaminius, 
kurie gali kelti pavojų sveikatai, ir prie 
atskiros portalo srities, kurioje jie gali 
informuoti Komisiją apie gaminius, kurie 
kelia pavojų jų sveikatai.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija atlieka atskirą gamintojų 
ir komercinės veiklos subjektų, apie kurių 
gaminius buvo pranešta ir kurių gaminiai 
buvo pripažinti nesaugiais sistemoje 
„Saugos vartai“ daugiau kaip tris kartus, 
ir gamintojų, kurie buvo pašalinti iš 
elektroninių prekyviečių dėl pakartotinių 
pažeidimų, apžvalgą.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Ekonominės veiklos vykdytojams 
nepagrįstai nedelsiant pranešama apie 
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sprendimą įtraukti jų gaminį į sistemą 
„Saugos vartai“. Jei ekonominės veiklos 
vykdytojas mano, kad jo gaminys 
neteisingai įtrauktas į „Saugos vartų“ 
sistemą, jis turėtų galėti pateikti pastabas 
atitinkamai rinkos priežiūros institucijai. 
Atšaukimo procedūra negali būti 
sustabdyta tol, kol ekonominės veiklos 
vykdytojo reikalavimas nebus pripažintas 
teisėtu.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Komisija skelbia gaires rinkos 
priežiūros institucijoms, kad būtų 
užtikrintas vienodesnis vykdymo 
užtikrinimas ir teisiškai garantuota 
komunikacija nagrinėjant pranešimus 
apie atšaukimą ir atitinkamus 
kompetentingų institucijų prašymus.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria interneto portalą, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai rinkos 
priežiūros institucijoms ir vartotojams 
galėtų teikti 8 straipsnio 11 dalyje, 9 
straipsnio 2 dalies c punkte, 10 straipsnio 8 
dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 
4 dalyje ir 19 straipsnyje nurodytą 
informaciją.

1. Komisija sukuria lengvai 
prieinamą interneto portalą, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai rinkos 
priežiūros institucijoms ir vartotojams 
galėtų teikti 8 straipsnio 11 dalyje, 9 
straipsnio 2 dalies c punkte, 10 straipsnio 8 
dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 
4 dalyje ir 19 straipsnyje nurodytą 
informaciją, kuri turi būti prieinama 
neįgaliems vartotojams.
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Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Komisija sužino apie gaminį 
arba konkrečią gaminių kategoriją arba 
grupę, keliančius rimtą pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai, ji gali savo iniciatyva 
arba valstybių narių prašymu įgyvendinimo 
aktais, atitinkančiais padėties rimtumą ir 
įgyvendinimo skubumą, imtis atitinkamų 
priemonių, jei tuo pačiu metu:

1. Jei Komisija sužino apie gaminį 
arba konkrečią gaminių kategoriją arba 
grupę, keliančius rimtą pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai, ji gali savo iniciatyva 
arba valstybių narių prašymu įgyvendinimo 
aktais, atitinkančiais padėties rimtumą ir 
įgyvendinimo skubumą, imtis atitinkamų 
priemonių, jei:

Pagrindimas

Jei kriterijai yra taikomi kartu, Komisijos įgaliojimai imtis veiksmų yra pernelyg riboti.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pavojų galima veiksmingai pašalinti 
tik Sąjungos lygmeniu patvirtinus 
atitinkamas priemones, kuriomis siekiama 
užtikrinti pastovų ir aukštą vartotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos lygį ir 
tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą.

c) pavojų galima veiksmingai pašalinti 
tik Sąjungos lygmeniu patvirtinus 
tinkamas ir proporcingas priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti pastovų ir 
aukštą vartotojų saugos ir sveikatos 
apsaugos lygį ir tinkamą vidaus rinkos 
funkcionavimą.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacijos apie rizikos 
vertinimus, pavojingus gaminius, tikrinimo 
metodus ir rezultatus, naujausius mokslo 
laimėjimus ir kitus su kontrolės veiksmais 

a) informacijos apie rizikos 
vertinimus, pavojingus gaminius, tikrinimo 
metodus ir rezultatus, naujausius mokslo 
laimėjimus ir kitus su kontrolės veiksmais 



RR\1259040LT.docx 173/183 PE702.956v02-00

LT

susijusius aspektus mainus; susijusius aspektus, pvz., Europos 
standartų, pagal kuriuos daroma atitikties 
šiam reglamentui prielaida, nagrinėjimą, 
mainus;

Pagrindimas

Svarbu nuolat informuoti valstybių narių kompetentingas institucijas apie standartizaciją 
produktų saugos srityje.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rinkos priežiūros institucijos gali 
nuspręsti atlikti vienalaikius 
koordinuojamus kontrolės veiksmus (toliau 
– vienalaikiai patikrinimai), kad patikrintų 
atitiktį šiam reglamentui arba nustatytų jo 
pažeidimus.

1. Rinkos priežiūros institucijos 
reguliariai, bent kartą per metus, atlieka 
vienalaikius koordinuojamus kontrolės 
veiksmus (toliau – vienalaikiai 
patikrinimai), kurių metu jos patikrina 
atitiktį šiam reglamentui arba nustato jo 
pažeidimus internete ir ne internete.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių valdžios institucijų 
arba Komisijos turima informacija dėl 
priemonių, kurių imtasi dėl gaminių, kurie 
kelia pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, 
apskritai turi būti prieinama visuomenei 
pagal skaidrumo reikalavimus ir nedarant 
poveikio apribojimams, kurie taikomi 
stebėsenos ir tyrimų veiksmams. Visų 
pirma visuomenė gali susipažinti su 
informacija apie gaminių identifikaciją, 
rizikos pobūdį ir taikomas priemones. Ši 
informacija turi būti pateikta taip, kad ji 
būtų prieinama negalią turintiems 
asmenims.

1. Valstybių narių valdžios institucijų 
arba Komisijos turima informacija dėl 
priemonių, kurių imtasi dėl gaminių, kurie 
kelia pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, 
arba informacija, kuri laikoma svarbia 
siekiant apsaugoti galutinių naudotojų 
interesus, turi būti prieinama visuomenei 
pagal skaidrumo reikalavimus ir nedarant 
poveikio apribojimams, kurie taikomi 
stebėsenos ir tyrimų veiksmams. Visų 
pirma visuomenė gali susipažinti su 
informacija apie gaminių identifikaciją, 
rizikos pobūdį ir taikomas priemones. Ši 
informacija turi būti pateikta taip, kad ji 
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būtų prieinama negalią turintiems 
asmenims.

Pagrindimas

Informacija, susijusi su priemonėmis, kurių imtasi dėl gaminių arba gaminių saugos, turėtų 
būti prieinama visiems galutiniams naudotojams.

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės vartotojams ir 
kitoms susijusioms šalims suteikia 
galimybę kompetentingoms valdžios 
institucijoms pateikti skundus dėl gaminių 
saugos ir priežiūros ir kontrolės veiksmų ir 
į šiuos skundus tinkamai reaguojama.

4. Valstybės narės vartotojams arba 
vartotojams atstovaujančioms 
organizacijoms ir kitoms susijusioms 
šalims suteikia galimybę kompetentingoms 
valdžios institucijoms pateikti skundus dėl 
gaminių saugos ir priežiūros ir kontrolės 
veiksmų ir į šiuos skundus tinkamai 
reaguojama. Institucija, kuriai pateiktas 
skundas, informuoja skundo pateikėją 
apie skundo nagrinėjimo eigą ir priimtą 
sprendimą.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 31 straipsnio 1 dalies ir 19 
straipsnio tikslais Komisija sukuria portalą 
„Saugos vartai“, kuriuo plačiajai 
visuomenei suteikiama nemokama prieiga 
prie tam tikros informacijos, pateiktos 
pagal 24 straipsnį.

1. 31 straipsnio 1 dalies ir 19 
straipsnio tikslais Komisija sukuria portalą 
„Saugos vartai“, kuriuo plačiajai 
visuomenei suteikiama nemokama prieiga 
prie tam tikros informacijos, pateiktos 
pagal 24 straipsnį. Komisija užtikrina, kad 
ši interneto svetainė būtų lengvai 
randama ir prieinama plačiajai 
visuomenei.
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Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai gaminys 
atšaukiamas arba kai vartotojams turi būti 
pateikta tam tikra informacija, siekiant 
užtikrinti saugų gaminio naudojimą (toliau 
– įspėjimas dėl saugos), ekonominės 
veiklos vykdytojai, laikydamiesi savo 
atitinkamų pareigų, nurodytų 8, 9, 10 ir 11 
straipsniuose, tiesiogiai informuoja visus 
susijusius vartotojus, kuriuos gali 
identifikuoti. Ekonominės veiklos 
vykdytojai, kurie renka savo klientų 
asmens duomenis, šia informacija 
naudojasi gaminių atšaukimo atvejais ir 
įspėdami dėl saugos.

1. Tais atvejais, kai gaminys 
atšaukiamas arba kai galutiniams 
naudotojams turi būti pateikta tam tikra 
informacija, siekiant užtikrinti saugų 
gaminio naudojimą (toliau – įspėjimas dėl 
saugos), ekonominės veiklos vykdytojai, 
laikydamiesi savo atitinkamų pareigų, 
nurodytų 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniuose, 
tiesiogiai informuoja visus susijusius 
vartotojus, kuriuos gali identifikuoti. 
Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie 
renka savo klientų asmens duomenis, šia 
būtina informacija naudojasi gaminių 
atšaukimo atvejais ir įspėdami dėl saugos. 
Tinkamai atsižvelgdamos į duomenų 
apsaugą, elektroninės prekyvietės padeda 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
pardavusiems atitinkamą gaminį jų 
prekyvietėje, gauti konkrečius klientų 
duomenis, reikalingus veiksmingam 
atšaukimui atlikti.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
taiko gaminių registravimo sistemas arba 
klientų lojalumo programas, skirtas kitiems 
tikslams nei susisiekti su savo klientais, 
siekiant įspėti juos dėl saugos, jie siūlo 
savo klientams galimybę pateikti atskirus 
kontaktinius duomenis, naudotinus tik 
saugos tikslais. Tuo tikslu renkami tik 
būtiniausi asmens duomenys, kurie gali 

2. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
taiko gaminių registravimo sistemas arba 
klientų lojalumo programas, skirtas kitiems 
tikslams nei susisiekti su savo klientais, 
siekiant įspėti juos dėl saugos, jie siūlo 
savo klientams galimybę pateikti atskirus 
kontaktinius duomenis, naudotinus tik 
saugos tikslais. Tuo tikslu renkami tik 
būtiniausi asmens duomenys, kurie 
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būti naudojami tik siekiant susisiekti su 
vartotojais, kai pranešama apie atšaukimą 
arba įspėjama dėl saugos.

naudojami tik siekiant susisiekti su 
vartotojais, kai pranešama apie atšaukimą 
arba įspėjama dėl saugos.

Pagrindimas

Gaminių registravimo sistemoms pateikti asmens duomenys turėtų būti naudojami tik gaminių 
atšaukimui iš rinkos.

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei neįmanoma su visais susijusiais 
vartotojais susisiekti tiesiogiai, ekonominės 
veiklos vykdytojai, laikydamiesi savo 
atitinkamų pareigų, išplatina pranešimą 
apie atšaukimą arba įspėjimą dėl saugos 
kitais tinkamais kanalais, užtikrindami kuo 
didesnį jo gavėjų skaičių, įskaitant, jei 
įmanoma, bendrovės interneto svetainę, 
socialinių tinklų kanalus, informacinius 
biuletenius ir mažmeninės prekybos vietas, 
taip pat, jei reikia, skelbimus žiniasklaidoje 
ir kitus ryšių kanalus. Ši informacija turi 
būti prieinama negalią turintiems 
vartotojams.

4. Jei neįmanoma su visais susijusiais 
vartotojais susisiekti tiesiogiai, net ir 
padedant elektroninėms prekyvietėms, 
kaip nurodyta 1 dalyje, ekonominės 
veiklos vykdytojai, laikydamiesi savo 
atitinkamų pareigų, išplatina pranešimą 
apie atšaukimą arba įspėjimą dėl saugos 
kitais tinkamais kanalais, užtikrindami kuo 
didesnį jo gavėjų skaičių, įskaitant, jei 
įmanoma, bendrovės interneto svetainę, 
socialinių tinklų kanalus, informacinius 
biuletenius ir mažmeninės prekybos vietas, 
taip pat, jei reikia, skelbimus žiniasklaidoje 
ir kitus ryšių kanalus. Ši informacija turi 
būti prieinama negalią turintiems 
vartotojams.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aiškus žalos, susijusios su 
atšaukiamu gaminiu, aprašymas, vengiant 
bet kokių elementų, galinčių sumažinti 
vartotojų pavojaus suvokimą, įskaitant 
tokias sąvokas ir frazes kaip 
„savanoriškas“, „atsargus“, „savo 

c) aiškus žalos, susijusios su 
atšaukiamu gaminiu, aprašymas, be bet 
kokių elementų, galinčių sumažinti 
vartotojų pavojaus suvokimą, įskaitant 
tokias sąvokas ir frazes kaip 
„savanoriškas“, „atsargus“, „savo 
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nuožiūra“, „retais / konkrečiais atvejais“, 
taip pat nurodant, kad nėra pranešta apie 
nelaimingus atsitikimus;

nuožiūra“, „retais / konkrečiais atvejais“, 
taip pat nurodant, kad nėra pranešta apie 
nelaimingus atsitikimus;

Pagrindimas

Vartotojai gali būti suklaidinti, todėl šių klaidinančių elementų reikėtų ne tik vengti, bet ir 
apskritai nenaudoti.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant Direktyvos (ES) 
2019/771, gaminio atšaukimo atveju už 
atšaukimą atsakingas ekonominės veiklos 
vykdytojas vartotojui siūlo veiksmingą, 
nemokamą ir savalaikę teisių gynimo 
priemonę. Tą teisių gynimo priemonę turi 
sudaryti bent vienas iš šių elementų:

1. Nepažeidžiant Direktyvos (ES) 
2019/771, gaminio atšaukimo atveju už 
atšaukimą atsakingas ekonominės veiklos 
vykdytojas vartotojui siūlo veiksmingą, 
nemokamą ir savalaikę teisių gynimo 
priemonę. Kad prekės atitiktų šį 
Reglamentą, vartotojas gali pasirinkti 
vieną iš šių elementų:

Pagrindimas

Vartotojai turėtų turėti galimybę rinktis vieną iš teisių gynimo priemonių, kaip tai numatyta 
kituose ES vartotojų apsaugos teisės aktuose.

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vartotojų atliekamas gaminio 
taisymas, šalinimas arba sunaikinimas 
laikomas veiksminga teisių gynimo 
priemone tik tuo atveju, jei vartotojas jį 
gali atlikti lengvai ir saugiai. Tokiais 
atvejais už gaminio atšaukimą atsakingas 
ekonominės veiklos vykdytojas 
vartotojams teikia būtinas instrukcijas 

2. Vartotojų atliekamas gaminio 
taisymas, šalinimas arba sunaikinimas 
laikomas veiksminga teisių gynimo 
priemone tik tuo atveju, jei vartotojas jį 
gali atlikti lengvai ir saugiai. Tokiais 
atvejais už gaminio atšaukimą atsakingas 
ekonominės veiklos vykdytojas 
vartotojams teikia būtinas instrukcijas 
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ir (arba), taisymo atveju, nemokamas 
atsargines dalis arba programinės įrangos 
atnaujinimus.

ir (arba), taisymo atveju, nemokamas 
atsargines dalis arba programinės įrangos 
atnaujinimus, įskaitant informaciją apie 
galimą riziką ir jos pasekmes.

Pagrindimas

Vartotojai turėtų būti gerai informuoti, kai remontą atlieka patys.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame straipsnyje nustatyta teise į 
teisių gynimą nepažeidžiamos Direktyvos 
(ES) 85/374/EEB nuostatos.

Pagrindimas

Šiuo papildymu paaiškinama, kad net ir tais atvejais, kai vartotojai gauna kompensaciją už iš 
rinkos atšauktą gaminį pagal BGPD, tai neturi įtakos jų teisei reikalauti žalos atlyginimo 
pagal Atsakomybės už gaminius direktyvą.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 8, 9, 10, 11, 18 ir 19 straipsniuose 
nurodytų su atsekamumu ir informacijos 
teikimu susijusių ekonominės veiklos 
vykdytojų pareigų nevykdymas;

d) 8, 9, 10, 11, 18, 19 ir 20 
straipsniuose nurodytų su atsekamumu ir 
informacijos teikimu susijusių ekonominės 
veiklos vykdytojų pareigų nevykdymas;

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 8 a dalis (nauja)



RR\1259040LT.docx 179/183 PE702.956v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. kai sankcijos apima tik nedidelę 
sumą;

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento vertinimą Komisija 
atlieka ne vėliau kaip [nurodyti datą – 
penkeri metai nuo įsigaliojimo datos]. 
Komisija pateikia pagrindinių išvadų 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui. Ataskaitoje visų pirma 
įvertinama, ar pasiektas šio reglamento 
tikslas pagerinti vartotojų apsaugą nuo 
nesaugių gaminių, atsižvelgiant į jo poveikį 
verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

1. Šio reglamento vertinimą Komisija 
atlieka ne vėliau kaip [nurodyti datą – 
penkeri metai nuo įsigaliojimo datos]. 
Komisija pateikia pagrindinių išvadų 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui. Ataskaitoje visų pirma 
įvertinama, ar pasiektas šio reglamento 
tikslas pagerinti vartotojų apsaugą nuo 
nesaugių gaminių, visų pirma atsižvelgiant 
į geresnį atsekamumą, rinkos priežiūros 
lygį ir veikimą, standartizavimo darbą, 
sistemos „Saugos vartai“ veikimą bei 
naujų technologijų ir elektroninių 
prekyviečių keliamus iššūkius.

Pagrindimas

Vertinime turėtų būti konkrečiai aptarti kai kurie vartotojų saugai svarbiausi aspektai.
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