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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 11
Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, nustatančio su gaminių 
prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 
priežiūros reikalavimus

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, nustatančio su gaminių 
prekyba susijusius rinkos priežiūros 
reikalavimus
(Horizontalus pakeitimas. Jei jis bus 
priimtas, visos teksto nuostatos, susijusios su 
akreditavimu, turėtų būti išbrauktos, t. y. 
turėtų būti išbraukta 1 straipsnio 1 dalis, 2 
straipsnio 10 ir 11 dalys, 3–12 straipsniai, 
27 straipsnis, 28 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktai, 28 straipsnio 2 dalis, 31 straipsnio 
1 dalies a punktas, 31 straipsnio 2 ir 4 dalys, 
35 straipsnis bei 6–20 ir 33–35 
konstatuojamosios dalys, taip pat turėtų būti 
pakeisti 28 straipsnio c, f ir g punktai, 32 
straipsnio 1 ir 2 dalys bei 1, 3, 32, 36 ir 38 
konstatuojamosios dalys.) 
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Or. en

Pagrindimas

Reglamentas siūlomas siekiant dar kartą apsvarstyti vadinamąjį naująjį požiūrį. Tačiau, 
užuot iš naujo apsvarsčiusi, Komisija siekia jį stabilizuoti įtraukdama akreditavimo 
reikalavimus atitikties vertinimą vykdančioms įstaigoms. Tai reiškia klaidos tobulinimą, o ne 
jos koregavimą, nes taikant naująjį požiūrį nebuvo užtikrintas būtinas apsaugos lygis, pvz., 
kalbant apie žaislų, medicinos įrangos arba pakuočių atliekų saugumą. Pasiūlymas turėtų 
apsiriboti su gaminių prekyba susijusiais rinkos priežiūros reikalavimais, siekiant sudaryti 
sąlygas dar kartą deramai apsvarstyti naująjį požiūrį. 

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 12
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 ir 133 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

Dvigubas teisinis pagrindas netinkamas. Pagal ETT praktiką, dvigubas teisinis pagrindas 
galima, tik tuomet, kai išimtiniais atvejais norima parodyti, kad vienu teisės aktu siekiama 
kelių tikslų, iš kurių nė vienas nėra antrinis ir su kitu susijęs netiesiogiai. Šiuo atveju taip 
nėra.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 13
24 konstatuojamoji dalis

(24) Siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą ir 
saugą, taip pat sklandų vidaus rinkos 
veikimą, labai svarbu, kad kompetentingos 
institucijos bendradarbiautų nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu lygiu keisdamosi 
informacija, tirdamos pažeidimus ir 
imdamosi veiksmų jiems pašalinti.

(24) Siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą ir 
saugą, taip pat sklandų vidaus rinkos 
veikimą, labai svarbu, kad kompetentingos 
institucijos bendradarbiautų nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu lygiu keisdamosi 
informacija, tirdamos pažeidimus ir 
imdamosi veiksmų jiems pašalinti prieš 
pavojingus produktus pateikiant į rinką, 
gerinant jų identifikavimą visų pirma 
jūriniuose uostuose, kur sutelkta beveik 90 
proc. į Europos Sąjungą importuotų 
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produktų.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 14
30a konstatuojamoji dalis (nauja)

(30a) Būtina, kad valstybės narės numatytų 
atitinkamas žalos, kurią padaro 
kompetentingos institucijos, apribojančios 
gaminio pateikimą į rinką arba 
reikalaudamos jį iš rinkos pašalinti ar 
susigrąžinti, atlyginimo kompetentingo 
teismo nustatyta tvarka priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybė narė pareikalavo gamintojo susigrąžinti gaminį iš rinkos, bet paaiškėjo, kad tas 
reikalavimas neteisėtas, ekonominių operacijų vykdytojas turi turėti galimybę dėl žalos 
atlyginimo kreiptis į valstybę narę, kuri iškėlė reikalavimą. 

Šis tekstas yra identiškas Bendros gaminių saugos direktyvos 37 konstatuojamajai daliai ir iš 
esmės nėra nauja ar nepatikrinta koncepcija.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 15
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kaip turi būti organizuojamas ir veikti 
atitikties vertinimo įstaigų, vertinančių 
visas į Bendrijos rinką skirtas pateikti 
medžiagas, preparatus arba kitus gaminius, 
neatsižvelgiant į tai, ar tokios medžiagos, 
preparatai ar gaminiai buvo perdirbti, ar 
ne, akreditavimas.
Be to, jame numatyta rinkos priežiūros ir 
gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema, 
kuria siekiama užtikrinti, kad medžiagos, 

1. Šiame reglamente numatyta rinkos 
priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių 
tikrinimo sistema, kuria siekiama užtikrinti, 
kad medžiagos, preparatai ir perdirbti 
gaminiai, kuriems taikomi Bendrijos teisės 
aktai, kuriais derinamos gaminių prekybos 
sąlygos (toliau – derinamieji Bendrijos teisės 
aktai), atitiktų aukštą visuomenės interesų, 
kaip antai sveikata ir sauga apskritai, 
apsaugos, profesinės sveikatos ir darbo 
saugos, vartotojų apsaugos, aplinkos 
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preparatai ir perdirbti gaminiai, kuriems 
taikomi Bendrijos teisės aktai, kuriais 
derinamos gaminių prekybos sąlygos (toliau 
– derinamieji Bendrijos teisės aktai), atitiktų 
aukštą visuomenės interesų, kaip antai 
sveikata ir sauga apskritai, apsaugos, 
profesinės sveikatos ir darbo saugos, 
vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir 
saugumo lygį.

apsaugos ir saugumo lygį.

Horizontalus pakeitimas. Jei jis bus 
priimtas, visos teksto nuostatos, susijusios su 
akreditavimu, turėtų būti išbrauktos, t.y. 
turėtų būti išbraukta 1 straipsnio 1 dalis, 2 
straipsnio 10 ir 11 dalys, 3–12 straipsniai, 
27 straipsnis, 28 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktai, 28 straipsnio 2 dalis, 31 straipsnio 
1 dalies a punktas, 31 straipsnio 2 ir 4 dalys, 
35 straipsnis bei 6–20 ir 33–35 
konstatuojamosios dalys, taip pat turėtų būti 
pakeisti 28 straipsnio c, f ir g punktai, 32 
straipsnio 1 ir 2 dalys bei 1, 3, 32, 36 ir 38 
konstatuojamosios dalys.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas siūlomas siekiant dar kartą apsvarstyti vadinamąjį naująjį požiūrį. Tačiau, 
užuot iš naujo apsvarsčiusi, Komisija siekia jį stabilizuoti įtraukdama akreditavimo 
reikalavimus. 2006 m. gegužės mėn. Parlamentas ragino griežtai apriboti naujojo požiūrio 
taikymą ir, atsižvelgiant į su standartizacija susijusias skaidrumo ir atskaitomybės problemas, 
taikyti jį tik techninio pobūdžio derinimo priemonėms. Taigi pasiūlymas turėtų apsiriboti su 
gaminių prekyba susijusiais rinkos priežiūros reikalavimais, siekiant sudaryti sąlygas dar 
kartą deramai apsvarstyti naująjį požiūrį.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 16
2 straipsnio 5 punktas

(5) „platintojas“ – tiekimo grandinėje 
veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris 
tiekia gaminį rinkai;

(5) „platintojas“ – tiekimo grandinėje 
veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris 
tiekia gaminį, bet nepateikia jo į rinką;

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti aiškiau atskirti ekonominių operacijų vykdytojai, kurių vaidmenys panašūs – vieni 
pateikia gaminį į rinką, o kiti jį tiekia nebe pirmą kartą. 

Juridinis subjektas, pateikiantis gaminį į Bendrijos rinką, turėtų būti atsakingas už tai, kad 
gaminys būtų tinkamas ES rinkai ir pagamintas pagal Sąjungos reglamentuose keliamus 
reikalavimus. Platintojų atveju taip neturi būti.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 17
2 straipsnio 11 punktas

(11) „nacionalinė akreditacijos įstaiga“ –
vienintelė oficiali valstybės narės įstaiga, 
vykdanti akreditavimą pagal vyriausybės 
suteiktus įgaliojimus.

(11) „nacionalinė akreditacijos įstaiga“ –
oficialios valstybės narės įstaigos, 
vykdančios akreditavimą pagal vyriausybės 
suteiktus įgaliojimus.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su 4 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Vienintelės akreditacijos įstaigos reikalavimas pažeidžia subsidiarumo principą ir Europos 
Bendrijų institucijų įsipareigojimą nepažeisti valstybių narių konstitucijos sandaros ir jų 
esminės, šiuo atveju federacinės, struktūros. Todėl, siekiant išsaugoti valstybių narių 
federacinę struktūrą, reikia joms leisti įsteigti papildomą akreditacijos įstaigą.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 18
2 straipsnio 13a punktas (naujas)

(13a) „patekimas į Bendrijos rinką“ –
pateikimas sutvarkyti muitinės 
formalumus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiau atskirti ekonominių operacijų vykdytojai, kurių vaidmenys panašūs – vieni 
pateikia gaminį į rinką, o kiti jį tiekia nebe pirmą kartą.
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Juridinis subjektas, pateikiantis gaminį į Bendrijos rinką, turėtų būti atsakingas už tai, kad 
gaminys būtų tinkamas ES rinkai ir pagamintas pagal Sąjungos reglamentuose keliamus 
reikalavimus. Platintojų atveju taip neturi būti.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 19
2 straipsnio 13b punktas (naujas)

 (13b) „atitikties vertinimo įstaiga“ – įstaiga, 
teikianti atitikties vertinimo paslaugas 
(paprastai laboratorijos, inspekcijos ir 
sertifikavimo įstaigos).

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiau atskirti ekonominių operacijų vykdytojai, kurių vaidmenys panašūs – vieni 
pateikia gaminį į rinką, o kiti jį tiekia nebe pirmą kartą.

Juridinis subjektas, pateikiantis gaminį į Bendrijos rinką, turėtų būti atsakingas už tai, kad 
gaminys būtų tinkamas ES rinkai ir pagamintas pagal Sąjungos reglamentuose keliamus 
reikalavimus. Platintojų atveju taip neturi būti.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 20
2 straipsnio 13c punktas (naujas)

(13c) „atitikties vertinimas“ – nustatymas, 
ar tenkinami tiksliai apibrėžti su gaminiu, 
procesu, sistema, asmeniu ar įstaiga susiję 
reikalavimai. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiau atskirti ekonominių operacijų vykdytojai, kurių vaidmenys panašūs – vieni 
pateikia gaminį į rinką, o kiti jį tiekia nebe pirmą kartą.

Juridinis subjektas, pateikiantis gaminį į Bendrijos rinką, turėtų būti atsakingas už tai, kad 
gaminys būtų tinkamas ES rinkai ir pagamintas pagal Sąjungos reglamentuose keliamus 
reikalavimus. Platintojų atveju taip neturi būti.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 21
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Valstybėse narėse, turinčiose federacinę 
struktūrą, gali būti įsteigta papildoma 
akreditacijos įstaiga siekiant išsaugoti 
federacijos subjektų kompetencijas. Tokiu 
atveju abi akreditacijos įstaigos turėtų 
bendradarbiauti remdamosi abipusiu 
pasitikėjimu.

Or. de

Pagrindimas

Vienintelės akreditacijos įstaigos reikalavimas pažeidžia subsidiarumo principą ir Europos 
Bendrijų institucijų įsipareigojimą nepažeisti valstybių narių konstitucijos sandaros ir jų 
esminės, šiuo atveju federacinės, struktūros. Todėl, siekiant išsaugoti valstybių narių 
federacinę struktūrą, reikia joms leisti įsteigti papildomą akreditacijos įstaigą.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 22
4 straipsnio 6 dalis

6. Nacionalinė akreditacijos įstaiga nesiekia 
pelno. Ji negali nei siūlyti, nei atlikti jokios 
veiklos arba teikti paslaugų, kurias teikia 
atitikties vertinimo įstaigos; be to, ji negali 
teikti konsultavimo paslaugų.

6. Nacionalinė akreditacijos įstaiga nesiekia 
pelno. Ji negali nei siūlyti, nei atlikti jokios 
veiklos arba teikti paslaugų, kurias teikia 
atitikties vertinimo įstaigos; be to, ji negali 
teikti konsultavimo paslaugų ar turėti 
atitikties vertinimo įstaigos akcijų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad akreditacijos įstaiga būtų visiškai nepriklausoma nuo visų atitikties vertinimo 
įstaigų, už kurias ji atsakinga (kai kurios jų gali veikti kaip notifikuotosios įstaigos), būtina ne 
tik sukurti funkcines kliūtis vienoje bendrovėje, bet ir tikrą nepriklausomybę, kad nekiltų 
galimos abejonės dėl interesų konflikto ar jų supainiojimo. Taigi būtina užtikrinti finansinį 
atsiskyrimą.



PE 392.078v01-00 8/11 AM\675640LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 23
5 straipsnio 2 dalis

2. Nacionalinė akreditacijos įstaiga stebi 
visas atitikties vertinimo įstaigas, kurioms ji
yra išdavusi akreditacijos pažymėjimą.

2. Nacionalinės akreditacijos įstaigos stebi 
visas atitikties vertinimo įstaigas, kurioms 
jos yra išdavusios akreditacijos pažymėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su 4 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Vienintelės akreditacijos įstaigos reikalavimas pažeidžia subsidiarumo principą ir Europos 
Bendrijų institucijų įsipareigojimą nepažeisti valstybių narių konstitucijos sandaros ir jų 
esminės, šiuo atveju federacinės, struktūros. Todėl, siekiant išsaugoti valstybių narių 
federacinę struktūrą, reikia joms leisti įsteigti papildomą akreditacijos įstaigą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 24
5 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu nacionalinė akreditacijos įstaiga
nustato, kad atitikties vertinimo įstaiga, 
kuriai buvo išduotas akreditacijos 
pažymėjimas, nebėra kompetentinga vykdyti 
konkrečią atitikties vertinimo veiklą arba iš 
esmės pažeidė savo įsipareigojimus, 
nacionalinė akreditacijos įstaiga imasi visų 
reikiamų priemonių akreditacijos 
pažymėjimui apriboti, sustabdyti arba 
panaikinti.

3. Jeigu nacionalinės akreditacijos įstaigos
nustato, kad atitikties vertinimo įstaiga, 
kuriai buvo išduotas akreditacijos 
pažymėjimas, nebėra kompetentinga vykdyti 
konkrečią atitikties vertinimo veiklą arba iš 
esmės pažeidė savo įsipareigojimus, 
nacionalinės akreditacijos įstaigos imasi 
visų reikiamų priemonių akreditacijos 
pažymėjimui apriboti, sustabdyti arba 
panaikinti.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su 4 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Vienintelės akreditacijos įstaigos reikalavimas pažeidžia subsidiarumo principą ir Europos 
Bendrijų institucijų įsipareigojimą nepažeisti valstybių narių konstitucijos sandaros ir jų 
esminės, šiuo atveju federacinės, struktūros. Todėl, siekiant išsaugoti valstybių narių 
federacinę struktūrą, reikia joms leisti įsteigti papildomą akreditacijos įstaigą.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 25
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Jeigu atitikties vertinimo įstaiga 
pageidauja būti akredituota, ji kreipiasi į 
valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, 
nacionalinę akreditacijos įstaigą arba į 
nacionalinę akreditacijos įstaigą, kurios
paslaugomis ta valstybė narė naudojasi pagal 
4 straipsnio 2 dalį.

1. Jeigu atitikties vertinimo įstaiga 
pageidauja būti akredituota, ji kreipiasi į 
valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, 
nacionalines akreditacijos įstaigas arba į 
nacionalines akreditacijos įstaigas, kurių
paslaugomis ta valstybė narė naudojasi pagal 
4 straipsnio 2 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su 4 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Vienintelės akreditacijos įstaigos reikalavimas pažeidžia subsidiarumo principą ir Europos 
Bendrijų institucijų įsipareigojimą nepažeisti valstybių narių konstitucijos sandaros ir jų 
esminės, šiuo atveju federacinės, struktūros. Todėl, siekiant išsaugoti valstybių narių 
federacinę struktūrą, reikia joms leisti įsteigti papildomą akreditacijos įstaigą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 26
6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

(a) kai valstybė narė, kurioje ji yra 
įsisteigusi, nusprendė nesteigti nacionalinės
akreditacijos įstaigos ir nesikreipė į kitos 
valstybės narės nacionalinę akreditacijos 
įstaigą pagal 4 straipsnio 2 dalį;

(a) kai valstybė narė, kurioje ji yra 
įsisteigusi, nusprendė nesteigti nacionalinių
akreditacijos įstaigų ir nesikreipė į kitos 
valstybės narės nacionalines akreditacijos 
įstaigas pagal 4 straipsnio 2 dalį;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su 4 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Vienintelės akreditacijos įstaigos reikalavimas pažeidžia subsidiarumo principą ir Europos 
Bendrijų institucijų įsipareigojimą nepažeisti valstybių narių konstitucijos sandaros ir jų 
esminės, šiuo atveju federacinės, struktūros. Todėl, siekiant išsaugoti valstybių narių 
federacinę struktūrą, reikia joms leisti įsteigti papildomą akreditacijos įstaigą.
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Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 27
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Nacionalinės akreditacijos įstaigos 
nustato apeliacijos procedūras siekiant 
suteikti ekonominių operacijų vykdytojams 
žalos atlyginimo priemones, jei jie gali 
įrodyti, kad akredituota įstaiga neatitinka 
minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba 
yra nekompetentinga.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme numatyta tvarka, pagal kurią reikalaujama, kad valstybės narės 
reguliariai vykdytų savo nacionalinių akreditacijos įstaigų stebėseną ir taip apsaugotų 
bendrus viešuosius interesus. Vis dėlto nacionalinių akreditacijos įstaigų ir jų akredituotų 
įstaigų veiksmai turi tiesioginį poveikį ekonominių operacijų vykdytojams, taigi ir jie turėtų 
turėti aiškias žalos atlyginimo priemones.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 28
19 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
priemonės, kurių imamasi pagal atitinkamus 
derinamuosius Bendrijos teisės aktus 
siekiant uždrausti arba apriboti gaminio 
tiekimą rinkai, pašalinti jį iš rinkos arba 
susigrąžinti, būtų aiškiai pagrįstos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
priemonės, kurių imamasi pagal atitinkamus 
derinamuosius Bendrijos teisės aktus ir 
proporcingumo principą siekiant uždrausti 
arba apriboti gaminio tiekimą rinkai, 
pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžinti, būtų 
aiškiai pagrįstos.

Or. en

Pagrindimas

19 straipsnio 1 dalyje numatytos įvairios galimos rinkos intervencijos priemonės, kurių gali 
imtis valdžios institucijos, ir kiekvienos jų ekonominės pasekmės turės skirtingą poveikį 
ekonominių operacijų vykdytojams. Pagal bendrąsias Bendrijos teisės nuostatas, rinkos 
intervencijos priemonės turėtų būti proporcingos pavojaus visuomenei laipsniui. Panašų 
poveikį turinčios nuostatos jau yra įtrauktos į Bendros gaminių saugos direktyvą.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 29
35 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu valstybėje narėje akreditavimą 
vykdo ne viena nacionalinė akreditacijos 
įstaiga ir ta valstybė narė pageidauja tęsti 
akreditavimo veiklą, ji atlieka būtinus 
struktūrinius pakeitimus, kad ne vėliau kaip 
iki 2010 m. sausio 1 d. būtų įsteigta viena 
nacionalinė akreditacijos įstaiga.

2. Jeigu valstybėje narėje akreditavimą 
vykdo ne viena nacionalinė akreditacijos 
įstaiga ir ta valstybė narė pageidauja tęsti 
akreditavimo veiklą, ji atlieka būtinus 
struktūrinius pakeitimus, kad ne vėliau kaip 
iki 2014 m. sausio 1 d. būtų įsteigta viena 
arba pagal 4 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą papildoma nacionalinė 
akreditacijos įstaiga. 

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su 4 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Be to, turi būti pratęstas pereinamasis laikotarpis, kurio metu imamos taikyti reikalingos 
teisinės ir administracinės įgyvendinimo priemonės. Šių pokyčių negalima įgyvendinti iki 
2010 m., ypač šalyse, kurių akreditacijos sistemos yra sudėtingos, todėl pereinamasis 
laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2014 m.


