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Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 1
1 dalis

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina atsakingą 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atmesti Komisijos pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Šis sprendimas siūlomas dar kartą apsvarstyti naujojo požiūrio teisės aktus. Tačiau užuot jį 
atnaujinusi Komisija siekia stabilizuoti ir net teikti pirmenybę jam, o ne klasikinei teisėkūrai. 
Tačiau naujasis požiūris nesugebėjo suteikti būtino apsaugos lygio, pvz., kalbant apie žaislų 
arba medicininės įrangos saugumą. 2006 m. gegužės mėn. Parlamentas reikalavo griežtai 
apriboti naujojo požiūrio taikymą, taip pat reikalavo, atsižvelgiant į su standartizacija 
susijusias skaidrumo ir atskaitomybės problemas, naująjį požiūrį taikyti tik techninio 
pobūdžio derinimo priemonėms. Taigi pasiūlymas turėtų būti atmestas.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai



PE 392.073v01-00 2/7 AM\675566LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 2
15 konstatuojamoji dalis

15) Kadangi tam tikras užduotis gali atlikti 
tik gamintojas, būtina aiškiai atskirti 
gamintoją nuo ekonominių operacijų 
vykdytojų, dalyvaujančių tolesniuose 
platinimo proceso etapuose. Be to, reikia 
aiškiai skirti importuotoją ir platintoją, nes 
importuotojas pateikia į Bendrijos rinką 
gaminius iš trečiųjų šalių. Todėl jis turi 
užtikrinti, kad šie gaminiai atitiktų taikomus 
Bendrijos reikalavimus.

15) Kadangi tam tikras užduotis gali atlikti 
tik gamintojas, būtina aiškiai atskirti 
gamintoją nuo ekonominių operacijų 
vykdytojų, dalyvaujančių tolesniuose 
platinimo proceso etapuose. Be to, reikia 
aiškiai skirti importuotoją ir platintoją, nes 
importuotojas pateikia į Bendrijos rinką 
gaminius iš trečiųjų šalių. Todėl jis turi 
užtikrinti, kad šie gaminiai atitiktų taikomus 
teisės aktus.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitime pakartojamas 14 konstatuojamosios dalies tekstas ir „importuotojo“ apibrėžtis 
pagal Reglamento (COM(2007)0037) 2 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 3
17 konstatuojamoji dalis

17) Kadangi importuotojai ir platintojai 
atlieka tiekimo operacijas, įprastiniu atveju 
jie neprivalo užtikrinti, kad gaminio dizainas 
ir gamyba atitiktų taikomus reikalavimus.  
Su gaminio atitiktimi susijusios jų prievolės 
turėtų apsiriboti tik tam tikromis kontrolės 
priemonėmis, skirtomis patikrinti, ar 
gamintojas įvykdė savo prievoles, pvz., 
patikrinti, ar gaminys turi reikiamą atitikties 
ženklą ir, ar pateikti reikiami dokumentai. 
Tačiau galima tikėtis, kad importuotojai ir 
tiekėjai rūpestingai laikysis taikomų 
reikalavimų pateikdami gaminius į rinką ar 
juos tiekdami rinkai.

17) Kadangi importuotojai ir platintojai 
atlieka tiekimo operacijas, įprastiniu atveju 
jie neprivalo užtikrinti, kad gaminio dizainas 
ir gamyba atitiktų taikomus reikalavimus. 
Su gaminio atitiktimi susijusios jų prievolės 
turėtų apsiriboti tik tam tikromis kontrolės 
priemonėmis, skirtomis patikrinti, ar 
gamintojas įvykdė savo prievoles, pvz., 
patikrinti, ar gaminys turi reikiamą atitikties 
ženklą, ir ar pateikti reikiami dokumentai. 
Tačiau importuotojai ir tiekėjai turėtų 
užtikrinti, kad gaminiai, kuriuos jie tiekia 
Bendrijos rinkai arba platina, atitinka 
taikomus teisės aktus.

Or. de
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Pagrindimas

Suderinama su 14 konstatuojamosios dalies tekstu.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 4
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

18a) Importuotojai ir tiekėjai neturėtų 
keisti gaminio vidinių elementų
nepasikonsultavę su gamintojais, kadangi 
tai galėtų pakeisti rizikos įvertinimą, todėl 
nebegaliotų techninė dokumentacija ir 
atitikties deklaracija.

Or. de

Pagrindimas

Tiekėjai, norėdami sutaupyti laiko ir pinigų, gali nesiųsti gaminių gamintojams, kad jie atliktų 
būtinus pakeitimus, bet juos atlikti savarankiškai.  Tačiau, nežinant gaminio dizaino, dėl tokių 
pakeitimų gali atsirasti apsaugos įrenginių ir saugiklių veikimo sutrikimų. Todėl saugūs, visus 
reikalavimus atitinkantys elektros prietaisai arba prekės gali tapti pavojingi vartotojams. 
Taigi tiekėjas turi pasikonsultuoti su gamintoju, jei jis ketina imtis tokių pakeitimų.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 5
34 konstatuojamoji dalis

34) Dabartinę sistemą reikia papildyti 
procedūra, kuri suteiktų galimybę 
suinteresuotąsias šalis informuoti apie 
priemones, skirtas gaminiams, keliantiems 
grėsmę asmenų sveikatai ir saugai ar kitiems 
su visuomenės interesų apsauga susijusiems 
aspektams. Ji taip pat suteiktų galimybę 
rinkos priežiūroms institucijoms 
bendradarbiaujant su atitinkamais 
ekonominių operacijų vykdytojais 
ankstesniu etapu imtis veiksmų tokių 
gaminių atžvilgiu.

34) Dabartinę sistemą reikia papildyti 
procedūra, kuri suteiktų galimybę 
suinteresuotąsias šalis informuoti apie 
priemones, skirtas gaminiams, keliantiems 
grėsmę asmenų sveikatai ir saugai, aplinkai 
ar kitiems su visuomenės interesų apsauga 
susijusiems aspektams. Ji taip pat suteiktų 
galimybę rinkos priežiūroms institucijoms 
bendradarbiaujant su atitinkamais 
ekonominių operacijų vykdytojais 
ankstesniu etapu imtis veiksmų tokių 
gaminių atžvilgiu.

Or. de
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Pagrindimas

Ypač svarbu saugoti aplinką, kaip ir užtikrinti žmonių sveikatą ir saugą, taigi tai turėtų būti 
aiškiai nurodyta.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 6
9 straipsnio 1 dalis

1. Pateikdami į rinką gaminį, importuotojai 
rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Importuotojai užtikrina, kad gaminiai, 
kuriuos jie pateikia į rinką, atitinka 
taikomus teisės aktus.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su 14–17 konstatuojamųjų dalių tekstu. Reikėtų dar pabrėžti importuotojams 
keliamą reikalavimą teikti tik tuos gaminius į ES rinką, kurie atitinka jos teisės aktus. Kai 
sakoma „rūpestingai laikosi“ ne visai aišku, kad importuotojas privalo įsitikinti, ar už ES 
ribų veikiantis gamintojas atliko privalomą rizikos įvertinimą.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 7
31 straipsnio 2 dalis

2. Atitikties vertinimas atliekamas laikantis 
proporcingumo principo, stengiantis išvengti 
nereikalingos naštos ekonominių operacijų 
vykdytojams, visų pirma atsižvelgiant į 
bendrovių dydį ir sąlyginį gaminių 
technologijos sudėtingumą.

2. Atitikties vertinimas atliekamas laikantis 
proporcingumo principo, stengiantis išvengti 
nereikalingos naštos ekonominių operacijų 
vykdytojams, visų pirma atsižvelgiant į 
bendrovių dydį, sąlyginį gaminių 
technologijos sudėtingumą ir į tai, ar tai 
serijinė gamyba, ar unikalus gaminys.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos naštos atliekant atitikties vertinimą reikėtų atsižvelgti į kitus 
veiksnius, pvz., į bendrovių dydį, sąlyginį gaminių technologijos sudėtingumą ir masinę 
produkciją. Vartotojams tai reiškia papildomas išlaidas.
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 8
35 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal
Reglamento (EB) Nr. ... [...] 18 straipsnį 
arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo 
manyti, kad gaminys, kuriam taikomas šis ... 
[teisės aktas], kelia pavojų asmenų sveikatai 
ar saugai arba kitiems su visuomenės 
interesų apsauga susijusiems aspektams, 
kuriems taikomas šis ... [teisės aktas], jos 
kartu su atitinkamais ekonominių operacijų 
vykdytojais atlieka vertinimą, susijusį su 
atitinkamu gaminiu ir apimantį visus šiame 
... [teisės aktas] nustatytus reikalavimus.

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Reglamento (EB) Nr. ... [...] 18 straipsnį 
arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo 
manyti, kad gaminys, kuriam taikomas šis ... 
[teisės aktas], kelia pavojų asmenų sveikatai 
ar saugai, aplinkai arba kitiems su 
visuomenės interesų apsauga susijusiems 
aspektams, kuriems taikomas šis ... [teisės 
aktas], jos kartu su atitinkamais ekonominių 
operacijų vykdytojais atlieka vertinimą, 
susijusį su atitinkamu gaminiu ir apimantį 
visus šiame ... [teisės aktas] nustatytus 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Ypač svarbu saugoti aplinką, kaip ir užtikrinti žmonių sveikatą ir saugą, taigi tai turėtų būti 
aiškiai nurodyta.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 9
35 straipsnio 5 dalies a punktas

(a) ta, kad gaminys neatitinka asmenų 
sveikatos ar saugos, ar kitų su visuomenės 
interesų apsauga susijusių reikalavimų, 
nustatytų šiuo ... [teisės aktas];

(a) ta, kad gaminys neatitinka asmenų 
sveikatos ar saugos, aplinkos ar kitų su 
visuomenės interesų apsauga susijusių 
reikalavimų, nustatytų šiuo ... [teisės aktas];

Or. de

Pagrindimas

Ypač svarbu saugoti aplinką, kaip ir užtikrinti žmonių sveikatą ir saugą, taigi tai turėtų būti 
aiškiai nurodyta.
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 10
37 straipsnio antraštė

Reikalavimus atitinkantys gaminiai, kurie vis 
tiek kelia pavojų sveikatai ir saugumui

Reikalavimus atitinkantys gaminiai, kurie vis 
tiek kelia pavojų aplinkai, sveikatai ir 
saugumui

Or. de

Pagrindimas

Ypač svarbu saugoti aplinką, kaip ir užtikrinti žmonių sveikatą ir saugą, taigi tai turėtų būti 
aiškiai nurodyta.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 11
I priedas – A modulio 5a punktas (naujas)

5a. Importuotojas

Importuotojai privalo turėti atitikties 
deklaracijos kopiją, kuri pateikiama rinkos 
priežiūros įstaigoms ir užtikrina, kad šioms 
įstaigoms pareikalavus, jos taip pat galėtų 
susipažinti su technine dokumentacija.

Horizontalus pakeitimas, kuris įterpiamas į 
visus žemiau išvardytus modulius:

I priedas – A modulio 5a punktas (naujas);
I priedas – A1 modulio 6a punktas (naujas);
I priedas – A2 modulio 6a punktas (naujas);
I priedas – C modulio 4a punktas (naujas);
I priedas – C modulio 5a punktas (naujas);
I priedas – C2 modulio 5a punktas (naujas);
I priedas – D modulio 8a punktas (naujas);
I priedas – D1 modulio 10a punktas 
(naujas);
I priedas – E modulio 8a punktas (naujas);
I priedas – E1 modulio 10a punktas 
(naujas);
I priedas – F modulio 8a punktas (naujas);
I priedas – F1 modulio 9a punktas (naujas);
I priedas – G modulio 6a punktas (naujas);
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I priedas – H modulio 8a punktas (naujas);
I priedas – H1 modulio 8a punktas (naujas);

Or. de

Pagrindimas

Kiekvienas verslo atstovas, kuris pateikia gaminius į Bendrijos rinką, turėtų atsakyti už tų 
gaminių atitiktį. Tik gamintojas gali parengti arba pakeisti techninę dokumentaciją. Jei 
gamintojo buveinė registruota už ES ribų ir ES nėra įgaliotų atstovų, kompetentingos įstaigos 
neturi galimybės gauti atitinkamus dokumentus, o tai labai apsunkina jų darbą. Taigi 
remiantis 7 straipsniu importuotojai turėtų būti atsakingi už tai, kad šie dokumentai turi būti 
laikomi ir pagal reikalavimą pateikiami teisėsaugos įstaigoms.


