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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjunga pastaraisiais metais priėmė daug nuostatų, pagal kurias produktų 
gamintojams keliami tam tikri reikalavimai. Pirmiausia rūpinamasi vartotojų sauga, apsauga 
nuo žalingo poveikio sveikatai ir, ypač pastaraisiais metais, pvz., priėmus energiją vartojančių 
gaminių direktyvą, kad gaminiai pasižymėtų ekologinėmis savybėmis. Nuostatos priimamos 
vadovaujantis vadinamuoju naujuoju požiūriu, t. y. gamintojas pirmiausia pats atsako už 
reikalavimų laikymąsi ir patvirtina, kad laikėsi reikalavimų, pažymėdamas gaminius ženklu 
CE. Šis reikalavimas nebiurokratiškas ir gamintojai dėl jo nepatiria daug išlaidų. Problemų 
kyla tik tada, jei pavieniai gamintojai ar jų grupės ženklu CE žymi reikalavimų 
neatitinkančius gaminius. Dėl to kyla grėsmė vartotojams ir daroma žala aplinkai. Be to, 
sąžiningi ir reikalavimų paisantys gamintojai vykstant konkurencijai atsiduria nepalankioje 
padėtyje, nes, laikydamiesi reikalavimų, jie patiria daugiau išlaidų, o jų konkurentai turi 
neteisėtų pranašumų. Dėl šios priežasties Europos Parlamentas įvairiomis progomis, pvz., 
priimdamas energiją vartojančių gaminių direktyvą, palaikė mintį geriau prižiūrėti rinką. 
Dabar Komisija pateikė pasiūlymą, susijusį su šiuo klausimu. Vis dėlto šis pasiūlymas 
nepakankamas, nes, pvz., numatomas dvejų metų pereinamasis laikotarpis. Per šiuos dvejus 
metus dėl netikrinamų gaminių vartotojams ir aplinkai toliau be reikalo bus daroma žala. 
Taigi nuomonės referentas siūlo sutrumpinti laikotarpį iki vieno mėnesio, kad būtų galima 
kuo greičiau sulaukti geresnės priežiūros teikiamos naudos. Nuomonės rengėjas taip pat siūlo 
visose teksto dalyse minėti aplinkos apsaugos taisykles. Kituose pakeitimuose aptariama 
priežiūra po uždraudimo. Dažnai uždraudžiama parduoti gaminius, tačiau nekontroliuojama, 
kaip šio draudimo laikomasi. Kitame pakeitime kalbama apie veiksmų spartą. Reikalavimų 
neatitinkančias sezonines prekes ar prekes, kurioms taikoma nuolaida, kartais būtina 
konfiskuoti per kelias dienas ar per kelias valandas, kad jos nebūtų išparduotos. Be to, labai 
svarbu, kad valstybės narės skirtų pakankamai darbuotojų šioms užduotims atlikti. 

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Siekiant sustiprinti bendrąją sistemą, 
kuria užtikrinama, kad gaminiai atitiktų 
aukštą visuomenės interesų, kaip antai 
sveikata ir sauga, apsaugos lygį, būtina 

(1) Siekiant sustiprinti bendrąją sistemą, 
kuria užtikrinama, kad gaminiai atitiktų 
aukštą visuomenės interesų, kaip antai 
sveikata ir sauga ar aplinka, apsaugos lygį, 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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nustatyti tam tikras taisykles ir principus, 
susijusius su svarbiais minėtos sistemos 
aspektais – akreditavimu ir rinkos priežiūra.

būtina nustatyti tam tikras taisykles ir 
principus, susijusius su svarbiais minėtos 
sistemos aspektais – akreditavimu ir rinkos 
priežiūra.

Pagrindimas

Remdamasis 1 straipsnio 1 dalimi apie dalyką ir taikymo sritį, nuomonės referentas siūlo 
aiškiai paminėti aplinkos apsaugą. Svarbu užtikrinti, kad kiekvieną kartą, kai nepaisoma ES 
teisės aktų, ypač susijusių su aplinkos apsauga, būtų imamasi atitinkamų veiksmų.

Pakeitimas 2
13 straipsnio 2 dalis

2. 14–23 straipsniai netaikomi gaminiams, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2001/95/EB 2 
straipsnio a punkte, vartotojų sveikatos 
arba saugos atžvilgiu.

Išbraukta.

Pagrindimas

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope:
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Pakeitimas3
16 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
rinkos priežiūros institucijos palaikytų ryšius 
ir koordinuotų veiklą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
rinkos priežiūros institucijos pagal savo 
jurisdikciją palaikytų ryšius ir koordinuotų 
veiklą.

Pagrindimas

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
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credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Pakeitimas4
16 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Valstybės narės nustato atitinkamas 
procedūras, kurias taikant būtų galima 
patikrinti, ar taisomieji veiksmai buvo 
efektyvūs.

Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas5
16 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės parengia, įgyvendina ir 
periodiškai atnaujina rinkos priežiūros 
programas.

4. Valstybės narės parengia, įgyvendina ir 
periodiškai atnaujina rinkos priežiūros 
programas. Valstybės narės gali sudaryti
bendradarbiavimo susitarimus su 
suinteresuotosiomis šalimis, ypač su 
profesionaliomis sektoriaus 
organizacijomis, kad galėtų pasinaudoti 
turima informacija apie rinką.

Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas6
16 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės periodiškai persvarsto ir 
vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra.

5. Valstybės narės periodiškai persvarsto ir 
vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra, ir 
apie tai viešai praneša.
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Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas7
17 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

. Institucijos turi teisę gauti mėginius tų 
produktų, kurie, jų manymu, bus greitai 
išparduoti.

Pagrindimas

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

Pakeitimas8
24 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Valstybės narės užtikrina, kad jų muitinėms 
būtų suteikta reikiama galia ir ištekliai 
pavestoms užduotims deramai atlikti.

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo. kad, siekiant darnios ir veiksmingos bendros prekių valdymo 
sistemos,  remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, muitų kontrolės ir rinkos priežiūros institucijoms 
būtų taikomos panašios nuostatos.

Pakeitimas9
34 straipsnis

Siekdama palengvinti šio reglamento Siekdama palengvinti šio reglamento 
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įgyvendinimą, Komisija parengia gaires. įgyvendinimą, Komisija, pasikonsultavusi 
su suinteresuotosiomis šalimis, parengia 
gaires.

Pagrindimas

Prieš priimdama reglamento įgyvendinimo gaires, Komisija turėtų konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis.

Pakeitimas10
38 straipsnio 2 pastraipa

III skyrius taikomas praėjus dvejiems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

III skyrius taikomas praėjus vienam 
mėnesiui nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Pagrindimas

Negalima laukti dar dvejus metus, kol bus sudarytos tinkamos sąlygos, kurių reikia norint 
nedelsiant vykdyti rinkos priežiūrą. Gamintojai, kurie laikosi Europos teisės aktų ir standartų, 
jau dabar susiduria su dideliais sunkumais, kylančiais dėl nesąžiningų konkurentų.
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