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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].



PR\897379SL.doc 3/50 PE486.107v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................46



PE486.107v01-00 4/50 PR\897379SL.doc

SL



PR\897379SL.doc 5/50 PE486.107v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu varstva potrošnikov 
2014–2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0707),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0397/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 20121,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za 
proračun ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;
2. poudarja, da so finančna sredstva, ki so določena v zakonodajnem predlogu, zgolj okvirna 

in da jih ni mogoče dokončno opredeliti, dokler ne bo sprejet dogovor o uredbi, ki bo 
določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

3. ponovno poudarja svoje stališče, da brez zadostnih dodatnih sredstev v naslednjem 
večletnem finančnem okviru Unija ne bo mogla izpolniti svojih obstoječih prednostnih 
nalog politik in novih nalog iz Lizbonske pogodbe, kaj šele da bi se odzivala na 
nepredvidene dogodke; poudarja, da tudi če bi povečali raven sredstev naslednjega 
večletnega finančnega okvira za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013, se za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in za načelo solidarnosti Unije lahko nameni le 
omejen finančni prispevek; 

4. poziva Komisijo, naj po sprejetju prihodnjega večletnega finančnega okvira po potrebi 
predloži predlog za prilagoditev referenčnega zneska tega programa;

5. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C ..., ..., str. ....
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Program varstva potrošnikov za 
obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem 
besedilu: program) bi moral prispevati k 
zagotavljanju visoke ravni varstva 
potrošnikov ter v celoti podpirati cilje 
strategije Evropa 2020 na področju rasti 
in konkurenčnosti z vključitvijo posebnih 
vidikov v zvezi z digitalno agendo za 
Evropo za zagotovitev, da bo digitalizacija 
dejansko izboljšala blaginjo potrošnikov, 
trajnostno rastjo (z uporabo bolj 
trajnostnih vzorcev porabe), socialno 
vključenostjo (z upoštevanjem posebnih 
okoliščin ranljivih potrošnikov ter potreb 
starajočega se prebivalstva) in pametno 
ureditvijo (na podlagi spremljanja 
potrošniških trgov za ustrezno oblikovanje 
ciljno usmerjene ureditve).

Or. fr

Ex-considérant 1 bis, comme la numérotation dans la version FR n'est pas correcte.

Obrazložitev

Ce programme doit permettre à l'Union de répondre aux nouveaux défis posés par la 
politique des consommateurs à l'horizon 2020. Il est en ce sens justifié de le tourner 
davantage vers le futur en rappelant les objectifs de la stratégie Europe2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive qui prenne en compte le développement de 
l'environnement numérique, la complexité croissante de la prise de décision, la nécessité 
d'opter pour des habitudes de consommation plus durables et de prendre en compte le 
vieillissement de la population et l'inclusion des personnes vulnérables.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Program potrošnikov, ki ga je 
Komisija sprejela [... maja 2012], določa 
strateški okvir za potrošniško politiko 
Unije za prihodnja leta s podpiranjem 
njihovih interesov na vseh področjih 
politike Unije. Cilj tega programa je 
vzpostaviti strategijo, s katero bi s 
političnimi ukrepi učinkovito in uspešno 
vse življenje podpirali potrošnike z 
zagotovljeno varnostjo izdelkov in storitev, 
obveščanjem in izobraževanjem, 
podpiranjem potrošniških organizacij, 
krepitvijo njihovih pravic, dostopa do 
pravosodja in pravnega varstva ter s 
spoštovanjem zakonodaje.

Or. fr

Prej uvodna izjava 1a (napačno številčenje v francoski različici).

Obrazložitev

Potrebno je sklicevanje na program potrošnikov ter zagotoviti skladnost strategije in 
finančnega programa.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta uredba upošteva gospodarske, 
socialne in tehnične okoliščine ter novo 
nastajajoče izzive, ki jih spremljajo. 
Ukrepi, financirani v okviru tega programa, 
si bodo zlasti prizadevali obravnavati 
vprašanja, povezana z globalizacijo, 
digitalizacijo, potrebo po bolj trajnostnih 
vzorcih porabe, staranjem prebivalstva, 
socialno izključenostjo in nezaščitenostjo 

(3) Ta uredba upošteva gospodarske, 
socialne in tehnične okoliščine ter novo 
nastajajoče izzive, ki jih spremljajo. 
Ukrepi, financirani v okviru tega programa, 
si bodo zlasti prizadevali obravnavati 
vprašanja, povezana z globalizacijo, 
digitalizacijo, čedalje večjo 
kompleksnostjo odločitev, ki jih morajo 
sprejemati potrošniki, potrebo po bolj 
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potrošnikov. Vključevanje interesov 
potrošnikov v vse politike Unije, v skladu s 
členom 12 PDEU, je treba obravnavati 
prednostno. Usklajevanje z drugimi 
politikami in programi Unije je ključno za 
zagotovitev polnega spoštovanja interesov 
potrošnikov pri drugih politikah. Da bi 
spodbudili sinergije in se izognili 
podvajanju, morajo drugi skladi in 
programi Unije zagotoviti finančno 
podporo za vključevanje interesov 
potrošnikov v svoja ustrezna področja. 

trajnostnih vzorcih porabe, staranjem 
prebivalstva, socialno izključenostjo in 
nezaščitenostjo potrošnikov. Vključevanje 
interesov potrošnikov v vse politike Unije, 
v skladu s členom 12 PDEU, je treba 
obravnavati prednostno. Usklajevanje z 
drugimi politikami in programi Unije je 
ključno za zagotovitev polnega spoštovanja 
interesov potrošnikov pri drugih politikah. 
Da bi spodbudili sinergije in se izognili 
podvajanju, morajo drugi skladi in 
programi Unije zagotoviti finančno 
podporo za vključevanje interesov 
potrošnikov v svoja ustrezna področja.

Or. fr

Prej uvodna izjava 2 (napačno številčenje v francoski različici).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov. Za dosego tega splošnega 
cilja je treba določiti specifične cilje glede 
varnosti, obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov, pravic in pravnega varstva ter 
izvrševanja pravic potrošnikov. Vrednost 
in učinek ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom, je treba redno spremljati in 
ocenjevati. Za namene ocenjevanja
potrošniške politike je treba razviti 
kazalnike.

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov. Za dosego tega splošnega 
cilja je treba določiti specifične cilje glede 
varnosti, obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov ter podpiranje potrošniških 
organizacij, pravic in pravnega varstva ter 
izvrševanja pravic potrošnikov. Vrednost 
in učinek ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom, je treba redno spremljati in 
ocenjevati. Za ocenjevanje potrošniške 
politike je treba razviti kazalnike, ki bi jih 
lahko dopolnili kontekstualni dejavniki.

Or. fr

Prej uvodna izjava 4 (napačno številčenje v francoski različici).

Obrazložitev

Podpora potrošniškim organizacijam je zelo pomembna, zato je samostojen cilj in jo je treba 
kot tako tudi navesti.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Izboljšati je treba zaupanje 
potrošnikov. Za uresničitev tega cilja bi 
morali okrepiti zmogljivosti za ukrepanje, 
zlasti z ustreznim finančnim podpiranjem 
posrednikov, kot so potrošniške 
organizacije in evropski potrošniški 
centri, ki potrošnikom zagotavljajo 
informacije in pomoč pri uveljavljanju 
pravic ter dostopanju do ustreznih 
mehanizmov za reševanje sporov in ki 
lahko s ponujanjem individualizirane 
pomoči, informacij in izobraževanja na 
samem mestu izboljšajo varstvo ter 
zaupanje potrošnikov.

Or. fr

Prej uvodna izjava 4a (napačno številčenje v francoski različici).

Obrazložitev

Potrošniške organizacije so bistvene za razširjanje informacij, nudenje pomoči potrošnikom 
pri uveljavljanju njihovih pravic ter zastopanje njihovih interesov pri oblikovanju nove 
zakonodaje. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V okviru izvajanja programa je treba, 
kjer je primerno, spodbujati sodelovanje s 
tretjimi državami, ki ne sodelujejo pri 
programu, ob upoštevanju vseh zadevnih 
sporazumov med navedenimi državami in 
Unijo.

(11) Zaradi globalizacije proizvodne 
verige in čedalje večje soodvisnosti trgov 
je treba v okviru izvajanja programa 
spodbujati sodelovanje s tretjimi državami, 
ki ne sodelujejo pri programu, ob 
upoštevanju vseh zadevnih sporazumov 
med navedenimi državami in Unijo.
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Or. fr

Prej uvodna izjava 10 (napačno številčenje v francoski različici).

Obrazložitev

Zaradi globalizacije in rasti mednarodne trgovine je treba okrepiti ukrepe za sodelovanje s 
tretjimi državami, ki so leta 2010 prejele vsaj 73 % vseh podanih opozoril o neskladnosti 
njihovih proizvodov z evropsko zakonodajo.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zaradi sprememb nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 PDEU
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s prilagajanjem kazalnikov iz 
Priloge II. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, med drugim tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(12) Zaradi spremembe in dopolnitve
nekaterih nebistvenih elementov te uredbe 
bi bilo treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, v katerih bo sprejela letne delovne 
programe in prilagodila kazalnike iz 
Priloge II ter dopolnila seznam ukrepov in 
Priloge I. Zlasti je pomembno, da 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. fr

Prej uvodna izjava 11 (napačno številčenje v francoski različici).

Obrazložitev

Sprejetje letnih delovnih programov narekuje politične izbire, s katerimi naj bi natančno 
določili ter s tem izpolnili prednostne naloge in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, vključno z 
prerazporeditvijo finančnih sredstev, določenih v osnovnem zakonodajnem aktu, zaradi česar 
je treba na Komisijo prenesti pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU. Tako bi morala biti 
odločitev o dopolnitvi seznama ukrepov iz Priloge I s podobnimi ukrepi v skladu s členom 290 
PDEU v obliki delegiranega akta.



PR\897379SL.doc 11/50 PE486.107v01-00

SL

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe, se Komisiji podelijo 
izvedbena pooblastila v zvezi s 
sprejemanjem letnih delovnih programov. 
Navedena pooblastila je treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Ker Program ne 
določa meril za varnost proizvodov, 
temveč je njegov cilj zagotoviti finančno 
podporo orodjem za izvajanje politike na 
področju varnosti proizvodov, in ker gre 
za relativno majhen znesek, je primerno 
uporabiti svetovalni postopek.

črtano

Or. fr

Prej uvodna izjava 12 (napačno številčenje v francoski različici).

Obrazložitev

Sprejetje letnih delovnih programov narekuje politične izbire, s katerimi naj bi natančno 
določili ter s tem izpolnili prednostne naloge in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, vključno z 
prerazporeditvijo finančnih sredstev, določenih v osnovnem zakonodajnem aktu, zaradi česar 
je treba na Komisijo prenesti pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU. Prim. z uvodno izjavo 
11.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen Programa je podpreti cilj politike, 
ki potrošnika z okrepljeno močjo umešča v 
središče notranjega trga. Program bo to
dosegel s prispevkom k varovanju zdravja, 

Namen Programa je podpreti cilj politike, 
ki potrošnika z okrepljeno močjo umešča v 
središče notranjega trga. To bo dosegel v 
okviru splošne strategije za pametno, 
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varnosti in gospodarskih interesov 
potrošnikov ter s spodbujanjem pravice 
potrošnikov do obveščenosti, 
izobraževanja in organiziranja, da bi 
zavarovali svoje interese. Program bo 
dopolnjeval, podpiral in spremljal politike 
držav članic. 

trajnostno in vključujočo rast s 
prispevkom k varovanju zdravja, varnosti 
in gospodarskih interesov potrošnikov ter s 
spodbujanjem pravice potrošnikov do 
obveščenosti, izobraževanja in 
organiziranja, da bi zavarovali svoje 
interese. Program bo dopolnjeval, podpiral 
in spremljal politike držav članic. 

Or. fr

Obrazložitev

Ta program mora Uniji omogočiti, da se bo do leta 2020 odzivala na nove izzive na področju 
potrošniške politike. Zato je upravičeno, da se bolj uzremo v prihodnost ter ponovimo cilje 
strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta cilj se bo meril zlasti z delovanjem 
sistema hitrega opozarjanja EU o nevarnih 
potrošniških izdelkih (RAPEX).

Ta cilj se bo meril zlasti z delovanjem in 
učinkovitostjo sistema hitrega opozarjanja 
EU o nevarnih potrošniških izdelkih 
(RAPEX).

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Cilj 2 – obveščanje in izobraževanje: 
izboljšati izobraževanje, obveščanje in 
ozaveščanje potrošnikov o njihovih 
pravicah, razviti dokazno zbirko za 
potrošniško politiko in zagotoviti podporo 
potrošniškim organizacijam.

b) Cilj 2 – obveščanje in izobraževanje 
potrošnikov ter podpora potrošniškim 
organizacijam: izboljšati izobraževanje, 
obveščanje in ozaveščanje potrošnikov o 
njihovih pravicah, razviti dokazno zbirko 
za potrošniško politiko in zagotoviti 
podporo potrošniškim organizacijam.
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Or. fr

Obrazložitev

Podpora potrošniškim organizacijam je zelo pomembna in zaradi tega samostojen cilj. Zaradi 
tega je treba pojasniti razliko med tem ciljem in cilji obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) Cilj 3 – pravice in pravno varstvo: 
utrditi pravice potrošnikov, zlasti z 
regulativnimi ukrepi in izboljšanjem 
dostopa do pravnega varstva, vključno z 
alternativnim reševanjem sporov.

c) Cilj 3 – pravice in pravno varstvo: 
oblikovati in okrepiti pravice potrošnikov, 
zlasti z regulativnimi ukrepi in 
izboljšanjem dostopa do individualnega 
ter po potrebi kolektivnega pravnega 
varstva, vključno z alternativnim 
reševanjem sporov.

Ta cilj se bo meril zlasti z uporabo 
alternativnega reševanja sporov pri 
čezmejnih sporih in z delovanjem sistema 
spletnega reševanja sporov po vsej Uniji.

Ta cilj se bo meril zlasti z uporabo 
alternativnega reševanja sporov pri 
čezmejnih sporih, z delovanjem sistema 
spletnega reševanja sporov po vsej Uniji in 
z deležem potrošnikov, ki se odzovejo na 
problem, s katerim se soočijo.

Or. fr

Obrazložitev

Predvideti je treba možnost razvoja pravic potrošnikov, ne zgolj utrditi sedanjih. Delež
potrošnikov, ki uporabijo sredstva pravnega varstva (prek trgovca, podjetja, postopka v 
okviru ADR ali na sodišču), je kazalnik njihovega zaupanja v te mehanizme, s tem pa tudi v 
njihovo učinkovitost.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta cilj se bo meril zlasti s stopnjo pretoka Izvajanje tega cilja se bo merilo zlasti s 
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informacij in sodelovanja znotraj mreže 
sodelovanja na področju varstva 
potrošnikov in z dejavnostjo evropskih 
potrošniških centrov.

stopnjo pretoka informacij in z 
ocenjevanjem učinkovitosti sodelovanja 
(število obravnavanih primerov, število 
uspešno zaključenih primerov, število 
pritožb na sodnih instancah, število 
sodnih odločb itd.) znotraj mreže 
sodelovanja na področju varstva 
potrošnikov in z dejavnostjo evropskih 
potrošniških centrov, njihovo ravnjo 
poznavanja med potrošniki ter stopnjo 
zadovoljstva potrošnikov glede pomoči, ki 
so jo dobili pri zadnjem procesu reševanja 
sporov.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na starost mreže SVP je potrebna večja natančnost pri sprejetju kazalnikov – dodati 
jim je treba kvalitativne informacije. Poleg merjenja pretoka informacij se predlaga še 
ocenjevanje učinkovitosti mreže (denimo kakovost obravnavanja primerov).

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da
prilagodi kazalnike iz Priloge II.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 15, v katerih prilagodi kazalnike iz 
Priloge II ali pripravi nove.

Or. fr

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) za cilj 2 – obveščanje in izobraževanje: b) za cilj 2 – obveščanje in izobraževanje 
potrošnikov ter podpora potrošniškim 
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organizacijam:

Or. fr

Obrazložitev

Podpora potrošniškim organizacijam je zelo pomembna in zaradi tega samostojen cilj. Zaradi 
tega je treba pojasniti razliko med tem ciljem in cilji obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – točka b – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4) vzpostavitev dokazne zbirke za 
oblikovanje politike na področjih, ki 
zadevajo potrošnike;

4) vzpostavitev zbirke podatkov za 
oblikovanje politike na področjih, ki 
zadevajo potrošnike, pripravo dobro 
zasnovanih in ustrezno usmerjenih 
predpisov ter ugotavljanje morebitnega 
nepravilnega delovanja trga ali oceno 
potreb potrošnikov;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi učinkovitosti je treba zagotoviti, da bo zbirka podatkov služila pripravi nove 
zakonodaje, ugotavljanju morebitnega nepravilnega delovanja trga ali novih potreb 
potrošnikov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – točka b – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5) podpora potrošniškim organizacijam; 5) finančni prispevki za delovanje 
evropskih potrošniških organizacij;

Or. fr



PE486.107v01-00 16/50 PR\897379SL.doc

SL

Obrazložitev

Povzetek in izboljšanje ukrepa 5 iz Sklepa 1926/206/ES o vzpostavitvi programa ukrepov 
Skupnosti na področju potrošniške politike (2007–2013).

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – točka b – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a) krepitev zmogljivosti regionalnih, 
nacionalnih in evropskih potrošniških 
organizacij, zlasti z usposabljanjem in 
izmenjavo najboljše prakse ter 
strokovnega znanja za zaposlene, 
predvsem potrošniških organizacij v 
čezmejnih območjih, državah članicah, v 
katerih niso dovolj razvite ali v katerih je 
spremljanje potrošniških trgov in 
potrošniškega okolja pokazalo relativno 
nizko raven zaupanja in ozaveščenosti 
potrošnikov;

Or. fr

Obrazložitev

Povzetek in izboljšanje ukrepa 7 iz Sklepa 1926/206/ES o vzpostavitvi programa ukrepov 
Skupnosti na področju potrošniške politike (2007–2013).

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – točka b – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6) povečanje preglednosti potrošniških 
trgov in obveščanja potrošnikov;

6) povečanje preglednosti potrošniških 
trgov in obveščanja potrošnikov, zlasti 
prek primerjalnih spletnih strani, ki 
podajajo primerljive, zanesljive in lahko 
dostopne podatke, tudi v čezmejnem 
kontekstu;
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Or. fr

Obrazložitev

Primerjalne spletne strani potrošnikom omogočajo večjo samostojnost, boljšo obveščenost in 
primerjavo podatkov, tudi v čezmejnem kontekstu.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – točka b – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7) povečanje izobraževanja potrošnikov; 7) izboljšanje vseživljenjskega 
izobraževanja potrošnikov;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi kompleksnosti potrebnih odločitev ter razvoja družbe in potrošniškega okolja (staranje 
prebivalstva, zaostritev gospodarskih razmer, razvoj digitalnih orodij ...) je potrebno 
vseživljenjsko usposabljanje potrošnikov.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – točka c – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8) priprava zakonodaje o varstvu 
potrošnikov in drugih regulativnih pobud s 
strani Komisije, spremljanje prenosa držav 
članic in naknadna ocena njegovega učinka 
ter spodbujanje koregulativnih in 
samoregulativnih pobud;

8) priprava zakonodaje o varstvu 
potrošnikov in drugih regulativnih pobud s 
strani Komisije, spremljanje prenosa držav 
članic in naknadna ocena njegovega učinka 
ter spodbujanje koregulativnih in 
samoregulativnih pobud, pa tudi 
spremljanje dejanskega učinka teh pobud 
na potrošniške trge;

Or. fr

Obrazložitev

Koregulativne in samoregulativne pobude so zanimive, vendar je treba spomniti, da pobude 
mehkega prava ne morejo nadomestiti zakonodajnih. Zaradi tega je potrebno sistematično 
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spremljanje, da se lahko prilagodijo zakonodajni akti, če bi se njihov učinek na trge izkazal 
za nezadostnega.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – točka c – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9) olajševanje dostopa ter spremljanje 
delovanja in učinkovitosti mehanizmov za 
reševanje sporov za potrošnike, zlasti 
sistemov alternativnega reševanja sporov, 
vključno s spletnim reševanjem sporov, 
tudi z razvojem in vzdrževanjem ustreznih 
orodij informacijske tehnologije; 

9) olajševanje dostopa do mehanizmov za 
reševanje sporov za potrošnike, zlasti 
sistemov alternativnega reševanja sporov, 
vključno s spletnim reševanjem sporov, pri 
čemer se posebna pozornost nameni 
specifičnim ukrepom za ranljive osebe, 
kot so starejši in/ali osebe z nižjo 
izobrazbo, ki se manj nagibajo k uporabi 
pravnega varstva;

Or. fr

Obrazložitev

Dokazano je, da starejši in manj izobraženi redkeje uporabijo pravno varstvo (glej oceno 
učinka Evropske komisije), zato so v zvezi s tem potrebni posebni ukrepi. Drugi del besedila v 
zvezi s spremljanjem se prestavi v naslednji odstavek in se predstavi kot nov posebni cilj.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – točka c – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a) spremljanje delovanja in učinkovitosti 
mehanizmov za reševanje sporov za 
potrošnike, tudi z razvojem in 
vzdrževanjem ustreznih orodij 
informacijske tehnologije ter izmenjavo 
dobre prakse in izkušenj držav članic;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi velike raznolikosti na ravni Unije bi organi za alternativno reševanje potrošniških 
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sporov z izmenjavo dobre prakse in izkušenj izboljšali svojo učinkovitost. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – točka d – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11) finančni prispevki za skupne ukrepe z 
javnimi ali neprofitnimi organi, ki so del 
mrež Unije, ki zagotavljajo informacije in 
podporo potrošnikom, da jim pomagajo 
uveljavljati njihove pravice in pridobiti 
dostop do ustreznega mehanizma za 
reševanje sporov, vključno s programi 
zunajsodnega spletnega reševanja sporov 
(mreža evropskih potrošniških centrov).

11) finančni prispevki za skupne ukrepe ter 
sklenitev partnerskih sporazumov z 
javnimi ali neprofitnimi organi, ki so del 
mrež Unije, ki zagotavljajo informacije in 
podporo potrošnikom, da jim pomagajo 
uveljavljati njihove pravice in pridobiti 
dostop do ustreznega mehanizma za 
reševanje sporov, vključno s programi 
zunajsodnega spletnega reševanja sporov 
(mreža evropskih potrošniških centrov).

Or. fr

Obrazložitev

Ocena evropskih potrošniških centrov je pokazala, da je treba vzpostaviti stabilnejše vire 
financiranja, kot so partnerski sporazumi, s čimer bi zagotovili njihovo učinkovitost.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobnejši opis vsebine, ki jo lahko imajo 
navedeni ukrepi, je v Prilogi I.

Podrobnejši opis vsebine, ki jo lahko imajo 
navedeni ukrepi, je v Prilogi I. Na 
Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 15, v katerih dopolni seznam iz 
Priloge I s podobnimi ukrepi, ki imajo 
primerljive učinke in prispevajo k 
uresničevanju posebnih ciljev iz člena 3.

Or. fr
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Obrazložitev

V skladu s členom 290 PDEU mora biti odločitev o dopolnitvi seznama ukrepov iz Priloge I s 
podobnimi ukrepi v obliki delegiranega akta.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) so pooblaščene, da zastopajo interese 
potrošnikov na ravni Unije z 
organizacijami potrošnikov v vsaj polovici 
držav članic, ki so reprezentativne, v 
skladu z nacionalnimi pravili ali praksami, 
ter dejavne na regionalni ali nacionalni 
ravni.

b) so pooblaščene, da zastopajo interese 
potrošnikov na ravni Unije z 
organizacijami potrošnikov v vsaj polovici 
držav članic, ki so reprezentativne, v 
skladu z nacionalnimi pravili ali praksami, 
ter dejavne na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Nekatera ozemlja, zlasti čezmejna območja, so posebna, zato je treba podpreti tamkajšnje 
potrošniške organizacije.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) so nevladne, neprofitne, neodvisne od 
poslovnih ali drugih nasprotujočih si 
interesov, njihovi glavni cilji in dejavnosti 
pa so spodbujanje in varovanje zdravja, 
varnosti, gospodarskih in pravnih interesov 
potrošnikov; 

a) so nevladne, neprofitne, neodvisne od 
industrijskih, trgovinskih in poslovnih ali 
drugih nasprotujočih si interesov, njihovi 
glavni cilji in dejavnosti pa so spodbujanje 
in varovanje zdravja, varnosti, 
gospodarskih in pravnih interesov 
potrošnikov;

Or. fr

Obrazložitev

Za nevladne in mednarodne organizacije, ki spodbujajo načela in politiko, ki prispevajo k 
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uresničevanju ciljev programa, bi morali uvesti enaka načela glede neodvisnosti, kot veljajo 
za nevladne in evropske organizacije.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Donacije za ukrepe organov po vsej 
Uniji, da razvijejo kodekse ravnanja, 
najboljše prakse in smernice za primerjavo 
cen, kakovosti in trajnosti, se lahko 
dodelijo organom, ki izpolnjujejo vse 
naslednje pogoje:

4. Donacije za ukrepe organov po vsej 
Uniji, da razvijejo primerjalne spletne 
strani, kodekse ravnanja, zglede najboljše 
prakse ali smernice za primerjavo cen, 
kakovosti in trajnosti, se lahko dodelijo 
organom, ki izpolnjujejo vse naslednje 
pogoje:

Or. fr

Obrazložitev

Primerjalne spletne strani potrošnikom omogočajo večjo samostojnost, boljšo obveščenost in 
primerjavo podatkov, tudi v čezmejnem kontekstu.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Donacije za ukrepe se lahko dodelijo 
javnemu organu ali neprofitnemu organu, 
ki je bil izbran v preglednem postopku in 
ga je imenovala država članica ali tretja 
država iz člena 7 te uredbe. Imenovani 
organ je del mreže Unije, ki zagotavlja 
informacije in pomoč potrošnikom, da jim 
pomaga uveljavljati pravice in pridobiti 
dostop do ustreznega reševanja sporov 
(mreža evropskih potrošniških centrov).

7. Donacije za ukrepe se lahko dodelijo 
javnemu organu ali neprofitnemu organu, 
ki je bil izbran v preglednem postopku in 
ga je imenovala država članica ali tretja 
država iz člena 7 te uredbe, s temi organi 
pa se tudi sklenejo partnerski sporazumi. 
Imenovani organ je del mreže Unije, ki 
zagotavlja informacije in pomoč 
potrošnikom, da jim pomaga uveljavljati 
pravice in pridobiti dostop do ustreznega 
reševanja sporov (mreža evropskih 
potrošniških centrov).

Or. fr
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Obrazložitev

Ocena evropskih potrošniških centrov je pokazala, da je treba vzpostaviti stabilnejše vire 
financiranja, kot so partnerski sporazumi, s čimer bi zagotovili njihovo učinkovitost.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Donacije za ukrepe se lahko dodelijo 
organom za obravnavanje pritožb, 
ustanovljenim in delujočim v Uniji in
državah Evropskega združenja za prosto 
trgovino, sodelujočim v Evropskem 
gospodarskem prostoru, ki so pristojni za 
zbiranje pritožb potrošnikov, si prizadevajo 
za rešitev pritožb, svetujejo ali zagotavljajo 
potrošnikom informacije o pritožbah ali 
poizvedbah in so tretja stranka v pritožbi 
ali poizvedbi potrošnika o trgovcu. Ne 
vključujejo mehanizmov za obravnavanje 
pritožb potrošnikov, s katerimi upravljajo 
trgovci ter ki so pri obravnavanju 
poizvedb in pritožb v neposrednem stiku s 
potrošnikom, ali mehanizmov s storitvami 
za obravnavanje pritožb, s katerimi 
upravljajo trgovci ali ki se upravljajo v 
imenu trgovcev.

8. Donacije za ukrepe se lahko dodelijo 
organom za obravnavanje pritožb, 
ustanovljenim in delujočim v državah 
članicah Unije ter državah Evropskega 
združenja za prosto trgovino, sodelujočim 
v Evropskem gospodarskem prostoru, ki so 
pristojni za zbiranje pritožb potrošnikov, si 
prizadevajo za rešitev pritožb, svetujejo ali 
zagotavljajo potrošnikom informacije o 
pritožbah ali poizvedbah in so tretja 
stranka v pritožbi ali poizvedbi potrošnika 
o trgovcu. 

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi precejšnje raznolikosti na ravni Unije bi organi za alternativno reševanje potrošniških 
sporov z izmenjavo dobre prakse in izkušenj izboljšali svojo učinkovitost.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna sredstva za izvajanje Programa Finančna sredstva za izvajanje Programa 
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znašajo 197 000 000 EUR v tekočih cenah. znašajo [približno 206.850.000 EUR] v 
tekočih cenah.

Or. en

Obrazložitev

Celotni znesek sredstev je bil povečan za 5 %, kar je v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: nov večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno 
in vključujočo Evropo (poročilo odbora SURE). Vendar bi moralo veljati, da je ta znesek 
okviren in da bo dokončno določen, ko bo dosežen sporazum o večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Okvirna razdelitev sredstev po 
specifičnih ciljih iz člena 3 je navedena v 
Prilogi IIa.

Or. en

Obrazložitev

Sozakonodajalci morajo podati politične smernice za razčlenitev izdatkov po specifičnih ciljih 
iz člena 3.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) donacije za ukrepe za organe po vsej 
Uniji za razvoj kodeksov ravnanja, 
najboljših praks in smernic za primerjavo 
cen, kakovosti in trajnosti, kot so 
opredeljeni v členu 5(4), ne presegajo 50 % 
upravičenih stroškov; 

d) donacije za ukrepe za organe po vsej 
Uniji za razvoj primerjalnih spletnih 
strani, kodeksov ravnanja, zgledov 
najboljših praks in smernic za primerjavo 
cen, kakovosti in trajnosti, kot so 
opredeljeni v členu 5(4), ne presegajo 50 % 
upravičenih stroškov; 

Or. fr
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Obrazložitev

Primerjalne spletne strani potrošnikom omogočajo večjo samostojnost, boljšo obveščenost in 
primerjavo podatkov, tudi v čezmejnem kontekstu.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevek za Program lahko 
zajema tudi stroške pripravljalnih, 
spremljevalnih, nadzornih, revizijskih in 
ocenjevalnih dejavnosti, ki so potrebni za 
upravljanje programa in doseganje 
njegovih ciljev, zlasti stroške študij, 
srečanj strokovnjakov, ukrepov 
obveščanja in komuniciranja, vključno s 
sporočanjem političnih prednostnih nalog 
Unije znotraj institucij, če so povezane s 
splošnimi cilji te uredbe, stroške, povezane 
z mrežami informacijske tehnologije, 
osredotočenimi na obdelavo in izmenjavo 
informacij, skupaj z vsemi drugimi stroški 
tehnične in upravne pomoči, ki jih ima 
Komisija za upravljanje Programa.

1. Finančni prispevek za Program lahko 
zajema tudi stroške pripravljalnih, 
spremljevalnih, nadzornih, revizijskih in 
ocenjevalnih dejavnosti, ki so potrebni za 
upravljanje programa in doseganje 
njegovih ciljev, skupaj z vsemi drugimi 
stroški tehnične in upravne pomoči, ki jih 
ima Komisija za upravljanje Programa.

Or. fr

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Skupni znesek za kritje stroškov, 
povezanih s pripravljalnimi, 
spremljevalnimi, nadzornimi, revizijskimi 
in ocenjevalnimi dejavnostmi, kot tudi 
stroškov tehnične in upravne pomoči iz 
odstavka 1, ne presega 10,5 % vseh 
sredstev, dodeljenih programu.
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Or. fr

Obrazložitev

Določiti je treba najvišji znesek sredstev programa, namenjenih kritju stroškov, povezanih s 
pripravljalnimi, spremljevalnimi, nadzornimi, revizijskimi in ocenjevalnimi dejavnostmi, ter 
tudi stroškov tehnične in upravne pomoči. Z določitvijo tega zneska bi se osredotočili na 
financiranje konkretnih ukrepov za izpolnjevanje ciljev programa in ne na upravno ali 
tehnično pomoč.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 12 – alinea 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvaja Program tako, da 
sprejema letne delovne programe v obliki 
izvedbenih aktov, ki določajo elemente iz 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti 
pa:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 15, v katerih sprejema letne 
delovne programe, ki določajo elemente iz 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti 
pa:

Or. fr

Obrazložitev

Sprejetje letnih delovnih programov narekuje politične izbire, s katerimi naj bi natančno 
določili ter s tem izpolnili prednostne naloge in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, vključno z 
prerazporeditvijo finančnih sredstev, določenih v osnovnem zakonodajnem aktu, zaradi česar 
je treba na Komisijo prenesti pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 12 – alinea 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) kjer je primerno, dovoljenje za uporabo 
povprečnin, standardnih lestvic stroškov na 
enoto ali pavšalnih zneskov financiranja v 
skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002;

d) kjer je primerno, dovoljenje za uporabo 
partnerskih sporazumov, povprečnin, 
standardnih lestvic stroškov na enoto ali 
pavšalnih zneskov financiranja v skladu z 
Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002;

Or. fr
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Obrazložitev

Ocena evropskih potrošniških centrov je pokazala, da je treba vzpostaviti stabilnejše vire 
financiranja, kot so partnerski sporazumi, s čimer bi zagotovili njihovo učinkovitost.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 12 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 16.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Sprejetje letnih delovnih programov narekuje politične izbire, s katerimi naj bi natančno 
določili ter s tem izpolnili prednostne naloge in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, vključno z 
prerazporeditvijo finančnih sredstev, določenih v osnovnem zakonodajnem aktu, zaradi česar 
je treba na Komisijo prenesti pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija rezultate tega ocenjevanja 
skupaj s svojimi pripombami posreduje 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

Or. fr

Obrazložitev

Povzetek drugega pododstavka člena 9(2) iz Sklepa 1926/206/ES o vzpostavitvi programa 
ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007–2013).
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastila iz člena 3 se prenesejo na 
Komisijo za obdobje trajanja Programa 
(2014–2020).

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3, 4 in 12 se prenese na 
Komisijo za obdobje trajanja programa 
(2014–2020).

Or. fr

Obrazložitev

Sprejetje letnih delovnih programov narekuje politične izbire, s katerimi naj bi natančno 
določili ter s tem izpolnili prednostne naloge in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, vključno z 
prerazporeditvijo finančnih sredstev, določenih v osnovnem zakonodajnem aktu, zaradi česar 
je treba na Komisijo prenesti pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU. Tako bi morala biti 
odločitev o dopolnitvi seznama ukrepov iz Priloge I s podobnimi ukrepi v skladu s členom 290 
PDEU v obliki delegiranega akta.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekličeta prenos pooblastil iz člena 3. 
S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastil iz navedenega sklepa. Preklic
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Na
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov 
ne vpliva.

3. Pooblastilo iz členov 3, 4 in 12 lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha 
veljati prenos pooblastila, naveden v tej 
odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan 
po njeni objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je v njej 
določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 15(2).
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 3, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet temu ne nasprotuje v 
dveh mesecih od datuma, ko sta bila 
Evropski parlamenti in Svet uradno 
obveščena o navedenem aktu, ali če pred 
iztekom navedenega roka Evropski 
parlament in Svet uradno obvestita
Komisijo, da ne nameravata nasprotovati 
sprejetju akta. To obdobje se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
3, 4 ali 12, začne veljati le, če niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 15(2).

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Postopek odbora

1. Komisiji pomaga odbor v smislu Uredbe 
(EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

Or. fr
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga I – cilj I – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) razvojem in vzdrževanjem orodij 
informacijske tehnologije (na primer 
podatkovnih zbirk, informacijskih in 
komunikacijskih sistemov);

a) razvojem, posodabljanjem in 
vzdrževanjem orodij informacijske 
tehnologije (na primer podatkovnih zbirk, 
informacijskih in komunikacijskih 
sistemov), s čimer bi zlasti povečali 
učinkovitost obstoječih sistemov z 
izboljšanjem možnosti izvažanja in 
ločevanja podatkov ter pridobivanje 
statističnih podatkov, pa tudi spodbujali 
izmenjavo in uporabo digitaliziranih 
podatkov med državami članicami;

Or. fr

Obrazložitev

V praksi so se pokazale številne težave pri obdelavi podatkov, zato je treba sedanja orodja 
posodobiti. poleg tega je treba podpreti razvoj računalniških orodij za zbiranje podatkov, saj 
izmenjava podatkov med državami članicami ne zadostuje, na primer na področju testiranja 
uvoženih izdelkov. S tem bi se izognili podvajanju testiranj in tako tudi nepotrebnim stroškom, 
ki bi jih imeli zaradi tega pristojni organi.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga I – cilj I – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) izmenjave izvršilnih uradnikov in 
usposabljanje;

c) izmenjave izvršilnih uradnikov in 
usposabljanje, pri čemer imajo prednost 
tvegane panoge;

Or. fr

Obrazložitev

Iz poročila o dejavnostih RAPEX za leto 2010 je razvidno, da se velik delež opozoril o 
neskladnosti proizvodov z evropsko zakonodajo nanaša na določene panoge, zlasti tekstilno 
(32 %) in proizvodnjo igrač (25 %).
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – cilj I – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) upravno sodelovanje in sodelovanje pri 
izvrševanju s tretjimi državami, ki niso 
zajete v členu 7;

f) upravno sodelovanje ter sodelovanje pri 
izvrševanju zakonodaje, sledenju izdelkom 
in razvoju preventivnih ukrepov s tretjimi 
državami, ki niso zajete v členu 7, zlasti s 
tretjimi državami, iz katerih izhaja večina 
izdelkov, za katere je bilo ugotovljeno, da 
niso v skladu z zakonodajo Unije;

Or. fr

Obrazložitev

Iz poročila o dejavnostih RAPEX za leto 2010 je razvidno, da so bila opozorila glede 
neskladnosti izdelkov z evropsko zakonodajo podana predvsem za določene države, denimo 
Kitajsko (58 % opozoril v letu 2010). Poročilo tudi navaja, da za 16 % izdelkov, za katere je 
bilo podano opozorilo, ni bilo mogoče ugotoviti izvora, zato bi bilo treba spodbujati ukrepe 
za sodelovanje na področju sledenja.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj II – Obveščanje in izobraževanje: 
izboljšati izobraževanje, obveščanje in 
ozaveščanje potrošnikov o njihovih 
pravicah, razviti dokazno zbirko za 
potrošniško politiko in zagotoviti podporo 
potrošniškim organizacijam. 

Cilj II – obveščanje in izobraževanje 
potrošnikov ter podpora potrošniškim 
organizacijam: izboljšati izobraževanje, 
obveščanje in ozaveščanje potrošnikov o 
njihovih pravicah, razviti dokazno zbirko 
za potrošniško politiko in zagotoviti 
podporo potrošniškim organizacijam. 

Or. fr

Obrazložitev

Podpora potrošniškim organizacijam je zelo pomembna in zaradi tega samostojen cilj. Zaradi 
tega je treba pojasniti razliko med tem ciljem in cilji obveščanja in izobraževanja 
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potrošnikov.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vzpostavitev dokazne zbirke za 
oblikovanje politike na področjih, ki 
zadevajo potrošnike,

4. Vzpostavitev in izboljšanje dostopa do 
zbirke podatkov za oblikovanje politike na 
področjih, ki zadevajo potrošnike,

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi izboljšanja te zbirke podatkov bi bilo treba zagotoviti lahek dostop do nje za vse 
zainteresirane strani (potrošniške organizacije, nacionalne organe, raziskovalce, celo širšo 
javnost ...).

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) s študijami in analizami potrošnikov in 
potrošniških trgov po vsej Uniji; 

a) s študijami in analizami potrošnikov in 
potrošniških trgov po vsej Uniji, da bi 
pripravili ustrezne in primerno usmerjene 
predpise ter ugotovili morebitno 
nepravilno delovanje trga ali ocenili 
potrebe potrošnikov;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi učinkovitosti je treba zagotoviti, da bo zbirka podatkov služila pripravi nove 
zakonodaje, ugotavljanju morebitnega nepravilnega delovanja trga ali novih potreb 
potrošnikov.



PE486.107v01-00 32/50 PR\897379SL.doc

SL

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) z razvojem in vzdrževanjem 
podatkovnih zbirk;

b) z razvojem in vzdrževanjem zbirk 
podatkov, zlasti zato, da bi dali zbrane 
podatke na voljo zainteresiranim stranem 
(potrošniškim organizacijam, 
nacionalnim organom, raziskovalcem 
itd.);

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi izboljšanja te zbirke podatkov bi bilo treba zagotoviti lahek dostop do nje za vse 
zainteresirane strani (potrošniške organizacije, nacionalne organe, raziskovalce, celo širšo 
javnost ...).

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) krepitev zmogljivosti za regionalne, 
nacionalne in evropske potrošniške 
organizacije, zlasti z usposabljanjem in 
izmenjavo najboljše prakse ter strokovnega 
znanja in izkušenj za zaposlene, zlasti za 
potrošniške organizacije v državah 
članicah, v katerih je raven zaupanja in 
ozaveščenosti potrošnikov relativno nizka, 
kar je razvidno iz spremljanja potrošniških 
trgov in potrošniškega okolja v državah 
članicah;

b) krepitev zmogljivosti lokalnih, 
regionalnih, nacionalnih in evropskih
potrošniških organizacij, zlasti z 
usposabljanjem v različnih jezikih povsod 
v Uniji in izmenjavo najboljše prakse ter 
strokovnega znanja za zaposlene, zlasti za 
potrošniške organizacije v čezmejnih 
območjih ali državah članicah, v katerih 
niso dovolj razvite ali v katerih je raven 
zaupanja in ozaveščenosti potrošnikov 
relativno nizka, kar je razvidno iz 
spremljanja potrošniških trgov in 
potrošniškega okolja v državah članicah;

Or. fr
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Obrazložitev

V programu bi moral biti poudarek na krepitvi varstva potrošnikov v državah članicah, v 
katerih potrošniške organizacije niso dovolj razvite. Zaradi posebnosti čezmejnih območij so 
dodatni ukrepi potrebni tudi tam. Poleg tega je na podlagi ocene TRACE razvidno, da je 
potrebna diverzifikacija jezikov in krajev, v katerih poteka usposabljanje, da bi se ga lahko 
udeležilo čim več organizacij.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) okrepitev preglednosti ter izmenjave 
dobre prakse in strokovnega znanja, zlasti 
z vzpostavitvijo spletnega portala za 
potrošniške organizacije z interaktivnim 
prostorom za izmenjavo in dajanje na 
splet, na katerem bi bilo na voljo gradivo z 
usposabljanj;

Or. fr

Obrazložitev

Na podlagi ocene TRACE se je izkazala potreba po spletnem portalu, dostopnem vsem 
potrošniškim organizacijam, zlasti tistim, ki niso zelo mobilne in/ali imajo omejena sredstva, 
ki bi omogočal dostop do vsega gradiva, ki je na voljo, ter izmenjavo izkušenj in dobre 
prakse. S portalom bi se povečalo število udeležencev teh usposabljanj, ki bi na ta način 
izboljšali svojo učinkovitost.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) ukrepi, ki povečujejo dostop potrošnikov 
do ustreznih informacij o proizvodih in 
trgih;

c) ukrepi, ki povečujejo dostop potrošnikov 
do ustreznih informacij o proizvodih in 
trgih bodisi prek spleta ali drugod (prek 
spletnih strani za primerjavo cen blaga in 
storitev, ki ponujajo primerljive, zanesljive 
in lahko dostopne podatke, tudi v 
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čezmejnem prostoru;

Or. fr

Obrazložitev

Primerjalne spletne strani potrošnikom omogočajo večjo samostojnost, boljšo obveščenost in 
primerjavo podatkov, tudi v čezmejnem kontekstu.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 6 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) podpora organom po vsej Uniji za razvoj
kodeksov ravnanja, najboljših praks in
smernic za primerjavo cen, kakovosti in 
trajnosti;

g) podpora organom po vsej Uniji za 
oblikovanje spletnih strani za primerjavo 
cen, kodeksov ravnanja, najboljših praks 
ali smernic za primerjavo cen, kakovosti in 
trajnosti; 

Or. fr

Obrazložitev

Primerjalne spletne strani potrošnikom omogočajo večjo samostojnost, boljšo obveščenost in 
primerjavo podatkov, tudi v čezmejnem kontekstu.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) razvoj interaktivne platforme za 
izmenjavo najboljših praks in 
izobraževalnih gradiv za potrošnike, 
usmerjenih v ključne ciljne skupine, zlasti 
mlade potrošnike, v sinergiji z evropskim 
programom financiranja na področju 
izobraževanja in usposabljanja;

a) razvoj interaktivne platforme za 
izmenjavo najboljših praks in 
izobraževalnih gradiv za potrošnike vse 
njihovo življenje;

Or. fr
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Obrazložitev

Glede na vedno večjo kompleksnost odločanja za potrošnike in razvoj digitalnega okolja je 
primerno, da se sprejmejo ukrepi za vseživljenjsko izobraževanje, ne glede na starost in 
položaj.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga I – cilj II – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) razvoj izobraževalnih ukrepov in 
gradiv, na primer o pravicah potrošnikov, 
vključno s čezmejnimi vprašanji, zdravjem 
in varnostjo, potrošniško zakonodajo 
Unije, trajnostno porabo in finančno 
pismenostjo.

b) v sodelovanju z zainteresiranimi 
stranmi (potrošniške organizacije, 
nacionalni organi, akterji na terenu itd.)
razvoj izobraževalnega gradiva, zlasti z 
uporabo (zbiranjem, sestavljanjem, 
prevajanjem, razširjanjem itd.) gradiva, 
pripravljenega v okviru prejšnjih pobud, 
kot je bila Dolceta, na različnih nosilcih, 
tudi na digitalnih, pri čemer je primerno 
za vse kategorije prebivalstva; to gradivo 
se na primer nanaša na pravice
potrošnikov, vključno s čezmejnimi 
vprašanji, zdravjem in varnostjo, 
potrošniško zakonodajo Unije, pomenom 
logotipov Unije, trajnostno porabo, 
etičnimi vzorci porabe in finančno 
pismenostjo.

Or. fr

Obrazložitev

Izboljšati je treba učinkovitost izobraževalnih ukrepov tega programa glede zbiranja, 
prevajanja, preoblikovanja in razširjanja gradiva, ki je bilo pripravljeno v okviru obstoječih 
pobud v državah članicah in na njihovem ozemlju. Ker evropski državljani slabo poznajo 
evropske logotipe (oznaka skladnosti CE, znak EU za okolje, znak za recikliranje, oznaka za 
nevarnost itd.) (prim. raziskavo o večji vlogi),  je treba v zvezi s tem sprejeti posebne ukrepe.
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga I – cilj III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pravice in pravno varstvo: utrditi pravice 
potrošnikov, zlasti z regulativnimi ukrepi 
in izboljšanjem dostopa do pravnega 
varstva, vključno z alternativnim 
reševanjem sporov

pravice in pravno varstvo: oblikovati in 
okrepiti pravice potrošnikov, zlasti z 
regulativnimi ukrepi in izboljšanjem 
dostopa do pravnega varstva, vključno z 
alternativnim reševanjem sporov

Or. fr

Obrazložitev

Predvideti je treba možnost razvoja pravic potrošnikov, ne zgolj utrditi sedanjih.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga I – cilj III – odstavek 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Priprava, ocena prenosa, spremljanje, 
vrednotenje, izvajanje in uveljavljanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov in drugih 
regulativnih pobud s strani držav članic ter 
spodbujanje koregulativnih in 
samoregulativnih pobud, vključno:

8. Priprava, ocena prenosa, spremljanje, 
vrednotenje, izvajanje in uveljavljanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov in drugih 
regulativnih pobud s strani držav članic ter 
spodbujanje koregulativnih in 
samoregulativnih pobud, pa tudi 
spremljanje dejanskega učinka teh pobud 
na potrošniške trge, vključno:

Or. fr

Obrazložitev

Koregulativne in samoregulativne pobude so zanimive, vendar je treba spomniti, da pobude 
mehkega prava ne morejo nadomestiti zakonodajnih. Zaradi tega je potrebno sistematično 
spremljanje, da se lahko prilagodijo zakonodajni akti, če bi se njihov učinek na trge izkazal 
za nezadostnega.
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga I – cilj III – odstavek 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Olajševanje dostopa do mehanizmov za 
reševanje sporov za potrošnike ter 
spremljanje njihovega delovanja in 
učinkovitosti, zlasti sistemov 
alternativnega reševanja sporov, vključno s 
spletnim, tudi z razvojem in vzdrževanjem 
ustreznih orodij informacijske tehnologije:

9. Olajševanje dostopa tako do
posameznih kot do kolektivnih
mehanizmov za reševanje sporov za 
potrošnike ter spremljanje njihovega 
delovanja in učinkovitosti, zlasti sistemov 
alternativnega reševanja sporov, vključno s 
spletnim, tudi z razvojem in vzdrževanjem 
ustreznih orodij informacijske tehnologije:

Or. fr

Obrazložitev

Ker ta uredba pokriva obdobje do leta 2020, je primerno, da se po potrebi vključi sklicevanje 
na kolektivne mehanizme za reševanje sporov. Ti obstajajo v številnih državah članicah, 
pobuda za kolektivne načine reševanja sporov pa je že predvidena v delovnem programu 
Evropske komisije za leto 2012.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga I – cilj III – odstavek 9 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) finančno podpiranje ukrepov in 
podpora pri povezovanju nacionalnih 
organov v mreže za obravnavanje pritožb, 
izmenjavo zgledov dobre prakse in 
izkušenj ter njihovo razširjanje;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi velike raznolikosti na ravni Unije bi organi za alternativno reševanje potrošniških 
sporov izboljšali svojo učinkovitost, če bi izmenjali zglede dobre prakse in izkušnje. Tu ne gre 
za neposredno finančno podporo teh organov, ampak za spodbujanje in podpiranje izmenjave 
njihovih izkušenj in zgledov dobre prakse.
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga I – cilj III – odstavek 9 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) razvoj posebnih orodij za lažji dostop 
ranljivih oseb do pravnega varstva, zlasti 
starejših in/ali oseb z nižjo izobrazbo, za 
katere je manj verjetno, da bodo uporabili 
omenjeno pravno varstvo.

Or. fr

Obrazložitev

Potrjeno je bilo, da starejši in manj izobraženi redkeje posežejo po pravnem varstvu (glej 
oceno učinka Evropske komisije), zato so v zvezi s tem potrebni posebni ukrepi.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga I – cilj 4 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Finančni prispevki za skupne ukrepe z 
javnimi ali neprofitnimi organi, ki so del 
mrež Skupnosti, ki zagotavljajo 
informacije in podporo potrošnikom, da 
jim pomagajo uveljavljati njihove pravice 
in pridobiti dostop do ustreznega 
mehanizma za reševanje sporov, vključno s 
programi zunajsodnega spletnega reševanja 
sporov (mreža evropskih potrošniških 
centrov), vključno z

11. Finančni prispevki za skupne ukrepe z 
javnimi ali neprofitnimi organi, ki so del 
mrež Skupnosti, ki zagotavljajo 
informacije in podporo potrošnikom, da 
jim pomagajo uveljavljati njihove pravice 
in pridobiti dostop do ustreznega 
mehanizma za reševanje sporov, vključno s 
programi zunajsodnega spletnega reševanja 
sporov (mreža evropskih potrošniških 
centrov), vključno z:

razvojem in vzdrževanjem orodij 
informacijske tehnologije (na primer 
podatkovnih zbirk, informacijskih in 
komunikacijskih sistemov), ki so potrebna 
za ustrezno delovanje mreže evropskih 
potrošniških centrov.

a) razvojem in vzdrževanjem orodij 
informacijske tehnologije (na primer 
podatkovnih zbirk, informacijskih in 
komunikacijskih sistemov), ki so potrebna 
za ustrezno delovanje mreže evropskih 
potrošniških centrov;

b) ukrepi za izboljšanje vidnosti in 
prepoznavnosti evropskih potrošniških 
centrov.
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Or. fr

Obrazložitev

Ocena evropskih potrošniških centrov je pokazala, da so evropski državljani o njih slabo 
obveščeni (pozna jih zgolj 15 %). Zaradi tega je primerno sprejeti ukrepe, s katerimi bi 
izboljšali njihovo prepoznavnost in vidnost. 

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga I – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta seznam se lahko dopolni z dodatnimi 
ukrepi podobnega tipa in učinka, ki si 
prizadevajo za uresničitev specifičnih 
ciljev iz člena 3.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s členom 290 PDEU mora biti odločitev o dopolnitvi seznama ukrepov iz Priloge I s 
podobnimi ukrepi v obliki delegiranega akta. Določba, s katero se določi tak prenos, mora 
biti del zakonodajnega akta; glej zadnji stavek člena 4.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

obveščanje in izobraževanje: izboljšati 
izobraževanje, obveščanje in ozaveščanje 
potrošnikov o njihovih pravicah, razviti 
dokazno zbirko za potrošniško politiko in 
zagotoviti podporo potrošniškim 
organizacijam

obveščanje in izobraževanje potrošnikov 
ter podpora potrošniškim organizacijam:
izboljšati izobraževanje, obveščanje in 
ozaveščanje potrošnikov o njihovih 
pravicah, razviti dokazno zbirko za 
potrošniško politiko in zagotoviti podporo 
potrošniškim organizacijam

Or. fr
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Obrazložitev

Podpora potrošniškim organizacijam je zelo pomembna in zaradi tega samostojen cilj. Zaradi 
tega je treba pojasniti razliko med tem ciljem in cilji obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 2 – tabela – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Število organov, ki obravnavajo pritožbe 
in jih vnesejo v sistem ECCRS 

črtano

zaupanje v čezmejne transakcije – % 
potrošnikov, ki enako ali bolj zaupajo v 
spletne nakupe pri prodajalcih iz druge 
države EU

Or. fr

Obrazložitev

Ti kazalniki, zlasti drugi, se ne zdijo pomembni za merjenje doseganja cilja; namesto tega je 
zaželeno, da Komisija pripravi nove.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 2 – tabela – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ECCRS (evropski sistem za registracijo 
pritožb potrošnikov)

črtano

potrošniški Eurobarometer

Or. fr

Obrazložitev

Ti kazalniki, zlasti drugi, se ne zdijo pomembni za merjenje doseganja cilja; namesto tega je 
zaželeno, da Komisija pripravi nove.
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Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 2 – tabela – stolpec 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ni na voljo črtano
37 % v letu 2010

Or. fr

Obrazložitev

Ti kazalniki, zlasti drugi, se ne zdijo pomembni za merjenje doseganja cilja; namesto tega je 
zaželeno, da Komisija pripravi nove.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 2 – tabela – stolpec 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

60 % organov, ki obravnavajo pritožbe, v 
7 letih

črtano

50 % v 7 letih

Or. fr

Obrazložitev

Ti kazalniki, zlasti drugi, se ne zdijo pomembni za merjenje doseganja cilja; namesto tega je 
zaželeno, da Komisija pripravi nove.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 3 – tabela – stolpci 1, 2, 3 in 4 – vrstica 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe

Delež 
potrošnikov, ki 
začnejo postopek 
zaradi težave, ki 
so jo imeli v 
zadnjih 
dvanajstih 
mesecih:

Raziskava o večji 
vlogi

77 % leta 2010 
(EU-27), od tega:

90 % leta 2020 
(EU-27)

– pritožba, 
vložena pri 
trgovcu

- 65 %

– pritožba, 
vložena pri 
podjetju

- 13 %

– pritožba, 
vložena prek 
mehanizma 
alternativnega 
reševanja sporov;

- 5 %

– pritožba na 
sodišču

- 2 %

Or. fr

Obrazložitev

Delež potrošnikov, ki uporabijo pravna sredstva (bodisi pri trgovcu, podjetju, prek 
alternativnega reševanja sporov ali na sodišču) lahko pokaže stopnjo zaupanja v te sisteme 
ter s tem njihovo učinkovitost.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 4 – tabela – stolpec 1 – vrstica 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovitost sodelovanja znotraj mreže 
SVP:
– število obravnavanih zadev (prek 
podatkovne zbirke mreže)
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– število zadev, ki so bile rešene ali 
zaključene (tj.  pri katerih je bila oseba 
pozvana k plačilu dajatve glede na 
zakonske zahteve)
– število pritožb pri sodnih organih
– število izrečenih sodb

Or. fr

Obrazložitev

Glede na starost mreže SVP je potrebna večja natančnost pri sprejetih merilih – dodati jim je 
treba kvalitativne informacije. Poleg merjenja pretoka informacij se predlaga tudi 
ocenjevanje učinkovitosti mreže.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 4 – tabela – stolpci 1, 2, 3 in 4 – vrstica 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadovoljstvo 
potrošnikov v 
zvezi s prejeto 
pomočjo med 
zadnjim 
reševanjem 
sporov

Raziskava o večji 
vlogi

50 % leta 2010 75 % leta 2020

Or. fr

Obrazložitev

Zaupanje potrošnikov in uporaba mehanizmov reševanja sporov sta odvisno od njihovega 
zadovoljstva. Ta pokazatelj tako omogoča oceno učinkovitosti mehanizmov.
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Priloga II – cilj 4 – tabela – stolpci 1, 2, 3 in 4 – vrstica 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stopnja 
poznavanja 
evropskih 
potrošniških 
centrov (ECC)

Poročilo o oceni 
mreže ECC

15 % 25 % leta 2020

Or. fr

Obrazložitev

Ocena evropskih potrošniških centrov je pokazala, da so evropski državljani o njih slabo 
obveščeni (pozna jih zgolj 15 %). Zaradi tega je primerno sprejeti ukrepe, s katerimi bi 
izboljšali njihovo prepoznavnost in vidnost.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga II a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIa

Okvirna razdelitev sredstev po specifičnih 
ciljih iz člena 3

Or. en
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifični cilji Okvirna 
razčlenitev 
operativnega 
proračuna 
v %.

Specifični cilj št. 1 –
Varnost

25 %

Specifični cilj št. 2 –
Obveščanje in 
izobraževanje 
potrošnikov; podpora 
potrošniškim 
organizacijam

34 %

Specifični cilj št. 3 –
Pravice in pravno 
varstvo

10 %

Specifični cilj št. 4 –
Izvrševanje

31 %

Operativni proračun 
SKUPAJ

100 %

Navedena razčlenitev je okvirna. Komisija 
lahko v letnih delovnih programih določi 
20-odstotna odstopanja med cilji.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Komisija želi s predlogom uredbe določiti okvir za financiranje ukrepov Unije za potrošniško 
politiko v obdobju 2014–2020. To je v skladu z zneski, ki jih je določila v svojem dokumentu 
„Proračun za strategijo Evropa 2020“, in sicer je predvidela proračun v višini 
175 milijonov EUR za obdobje 7 let oziroma 25 milijonov EUR letno v stalnih cenah (torej 
197 milijonov EUR v obdobju 7 let v tekočih cenah). Uredba naj bi začela veljati 
januarja 2014.

Poročevalec podpira ta predlog, saj naj bi zagotovil ohranitev visoke ravni varstva 
potrošnikov v Evropski uniji ter jim omogočil, da laže uveljavljajo svoje pravice. V grobem 
se strinja s štirimi predlaganimi cilji, ki so več ali manj sporazumni in pomenijo nadaljevanje 
predhodnega programa.

Vseeno je treba opomniti, da bi morala ta uredba Uniji omogočiti, da se bo odzvala na nove 
izzive, ki se pojavljajo na področju potrošniške politike za obdobje do leta 2020. V tem smislu 
je utemeljeno določiti večjo usmerjenost v prihodnost in vztrajati pri ciljih strategije Evropa 
2020 ter projektu dodati sklicevanje na program potrošnikov, v katerem bo opredeljen 
strateški okvir potrošniške politike za naslednja leta. Pri tem je presenetljivo, da bi se bilo 
treba o finančnem načrtu izreči pred seznanitvijo s podrobnimi strateškimi smernicami, ki 
bodo natančno opredeljene v tem programu.

Finančni okvir in razdelitev sredstev po posameznih ciljih

S proračunskega vidika je to zelo skromen program. Če predlagani znesek razdelimo na 500 
milijonov potrošnikov iz 27 držav Unije, dobimo 5 evrskih centov letno na državljana. Poleg 
tega to pomeni relativno zmanjšanje v primerjavi s prejšnjim obdobjem, ko je bil ta znesek 7 
evrskih centov. Upravičeno se lahko vprašamo, ali bo ta znesek zadostoval za izpolnitev ciljev 
prihodnje potrošniške politike, čeprav je treba glede na sedanjo gospodarsko krizo pokazati 
nekaj razumevanja. Vsekakor pa bi bilo kakršno koli zmanjšanje skupnih sredstev 
nesprejemljivo.

V zvezi s tem je treba opozoriti na povezavo med temi sredstvi in tekočimi pogajanji o 
večletnem finančnem okviru. Ker je predlagani finančni okvir odvisen od izida pogajanj med 
institucijami, poročevalec predlaga, da bi (z izjemo spremembe porazdelitve med spodaj 
omenjenima ciljema 1 in 2) za referenčne zneske (v oklepajih) uporabili zneske, ki jih 
predlaga Komisija, ter omenili delo odbora SURE1 (povečanje za najmanj 5 % ravni 
dodeljenih sredstev iz naslednjega večletnega finančnega okvira) v obliki komentarjev, da bi 
spomnili na cilje Parlamenta v kontekstu proračunskih pogajanj. Komisijo pozivamo, naj po 
sprejetju prihodnjega večletnega finančnega okvira po potrebi predloži spremenjen predlog za 
prilagoditev referenčnega zneska sedanjega programa.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-266
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V zvezi s predlogom za proračunsko razdelitev po ciljih poročevalec meni, da bi bilo treba 
večjo pozornost nameniti prvemu cilju, varnosti, ki se mu zdi najpomembnejša; predvsem 
morajo imeti evropski potrošniki na razpolago varne izdelke in storitve ter biti prepričani, da v 
Evropski uniji poteka učinkovit nadzor trga. Upoštevati je treba tudi nujno revizijo direktive o 
splošni varnosti proizvodov, posodobitev sistema RAPEX, izboljšanje podatkovnih zbirk o 
varnosti ter povečanje števila opozoril o nevarnih proizvodih – leta 2010 jih je bilo več kot 
2200. Poleg relativnega povišanja, ki ga je predvidela že Komisija, se tako predlaga 3-
odstotno povečanje sredstev za nadzor trgov ter ukrepe za zagotovitev spoštovanja 
zakonodaje v okviru cilja 1, pri čemer bi ta delež z 22 % povečali na 25 % celotnih sredstev, 
namenjenih odobritvam za poslovanje.

Predvideni proračun za študije in analize na ravni Unije o potrošnikih in potrošniških trgih bi 
bilo treba skrčiti. Zbiranje podatkov je seveda nujno za pripravo ustrezne zakonodaje ter 
opredelitev posebnih sektorjev tveganja in je treba podpreti. Toda zmanjšanje je upravičeno, 
ko je faza pregleda stanja končana, poleg tega pa se je z omejitvijo števila dragih analiz in 
študij mogoče v večji meri posvetiti konkretnim ukrepom. Vseeno je treba zagotoviti, da bodo 
študije pripomogle k nadaljnjemu spremljanju, da bodo povezane s pripravo nove zakonodaje 
ali ugotavljanjem morebitnega nepravilnega delovanja trga ali novih potreb potrošnikov ter da 
bodo odslej na voljo vsem zainteresiranim stranem. 

V zvezi z izobraževalnimi ukrepi je ocena spletnega orodja Dolceta pokazala, da je bila 
njegova prepoznavnost majhna, njegov pristop na podlagi enotne rešitve, ki bi veljala za vse, 
neprimeren, njegova vsebina preveč statična in slabo dostopna, njegovo delovanje pa premalo 
interaktivno1. Ker je treba opustiti orodje Dolceta v sedanji obliki in sprejeti sklepe o ponovni 
opredelitvi izobraževalnih ukrepov o vrednotenju in uporabi gradiva na spletu, ki so ga 
deloma že razvili različni akterji, poročevalec predlaga večje zmanjšanje predlaganih zneskov 
za to vrsto ukrepov, kot ga je predvidela Komisija.

Zaradi zmanjšanja zneskov, namenjenih študijam in izobraževanju, se predlaga 3-odstotno 
znižanje odobritev za poslovanje, dodeljenih cilju 2 (s 37 % na 34 %).

Načini izvedbe programa

Za izvedbo progama Komisija predlaga naslednje: izvedbena pooblastila za sprejetje letnih 
delovnih programov s svetovalnim postopkom, prenos pooblastila za prilagoditev kazalnikov 
iz Priloge II in člena na koncu Priloge I, ki določa, da se seznam ukrepov lahko dopolni z 
dodatnimi ukrepi, ki so podobni z vidika vrste in učinka ter so namenjeni izpolnjevanju 
posebnih ciljev programa.

Po mnenju poročevalca postopki, ki jih predlaga Komisija, niso v skladu s pristojnostmi, ki 
jih Evropskemu parlamentu daje PDEU. Sprejetje letnih delovnih programov narekuje 
politične izbire, s katerimi naj bi natančno določili ter s tem izpolnili prednostne naloge in 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti, vključno z prerazporeditvijo finančnih sredstev, določenih v 
osnovnem zakonodajnem aktu, zaradi česar je treba na Komisijo prenesti pooblastilo v skladu 
s členom 290 PDEU. Na podlagi teh ugotovitev poročevalec predlaga, da bi za sprejetje letnih 

                                               
1 SEC(2011)0414, delovni dokument služb Komisije - ocena strategije potrošniške politike in programa ukrepov 
Skupnosti , str. 47–67, 126-128.
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delovnih programov, pa tudi za dopolnitev seznama ukrepov iz Priloge I, uporabili delegirane 
akte.

Kazalniki

Kazalnike iz Priloge II je mogoče izboljšati. Pri cilju 2 so nujno potrebni drugi kazalniki. 
Čeprav je naloga težka, od Komisije pričakujemo, da bo z delegiranimi akti predlagala nove. 
V zvezi s ciljem 3 poročevalec meni, da je treba dodati delež potrošnikov, ki začnejo postopek 
kot odziv na težavo, s katero so se srečali v zadnjih dvanajstih mesecih: to lahko pokaže, 
koliko potrošniki poznajo te postopke in se zanimajo zanje. Prav tako predlaga, da bi preučili 
stopnjo poznavanja evropskih potrošniških centrov, za katere zdaj ve le 15 % evropskih 
državljanov1. Glede na to, da bo mreža nacionalnih izvršnih organov (mreža SVP) leta 2014 
delovala že sedem let, poročevalec v zvezi s ciljem 4 predlaga, da bi ukrepom za pritok 
informacij v mrežo dodali kazalnike, povezane z učinkovitostjo te mreže.

Upravna in tehnična pomoč

Poročevalec predlaga, da bi delež finančnih sredstev programa, s katerim bi pokrili tovrstne 
stroške, omejili na največ 10,5 %, zato da bi ostal na voljo dovolj velik del proračuna za 
financiranje konkretnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem ciljev programa.

Podrobnosti glede vsebine ukrepov po ciljih

Cilj 1

Predlog o uvedbi trajnejše strukture od sedanjega neformalnega sistema usklajevanja 
(PROSAFE) v okviru (predvidene) revizije direktive o splošni varnosti proizvodov ter o 
financiranju skupnih ukrepov je dobra zamisel.

Poročevalec predlaga nekaj izboljšav, da bi spodbudili posodobitev sistema RAPEX. Med 
drugim je predvidena izmenjava osebja v tveganih panogah (leta 20102 je šlo na primer za 
tekstil, v zvezi s katerim je bilo prejetih 32 % obvestil, in igrače, in sicer 25 %). Pri tretjih 
državah bi bilo treba v večji meri upoštevati globalizacijo proizvodne verige in čedalje večjo 
soodvisnost trgov, sodelovanje na upravnem področju in področju izvajanja zakonodaje pa 
osredotočiti na države, v zvezi s katerimi prihaja precejšnje število obvestil. Poročevalec 
ugotavlja, da je bilo na primer leta 2010 58 % obvestil o proizvodih s poreklom iz Kitajske3, 
pri čemer v 16 % primerov ni bilo mogoče ugotoviti proizvajalca.

Cilj 2

V zvezi s podporo potrošniškim organizacijam na evropski ravni poročevalec priznava, da so 
te organizacije pomembne za razširjanje informacij in nudenje pomoči potrošnikom pri 
uveljavljanju njihovih pravic, ter se zaveda njihovega prispevka pri oblikovanju zakonodaje. 

                                               
1 DG SANCO – ocena mreže evropskih potrošniških centrov (ECC-Net) – končno poročilo – 14. februar 2011, 
str. 13.
2 RAPEX – letno poročilo o dejavnostih 2010 
3 RAPEX – letno poročilo o dejavnostih 2010
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Priporoča, da bi ohranili močno finančno podporo in da bi bila predstavitev jasnejša kot v 
prejšnjem programu, ki je razlikoval med finančno podporo organizacij, dejavnih na evropski 
ravni, in financiranjem usposabljanja.

Poročevalec pozdravlja predlog o nadaljevanju TRACE, ki je zelo koristen, vendar je treba 
poskusiti povečati učinek tega usposabljanja ter ga po možnosti usmeriti tja, kjer je stopnja 
zaupanja in ozaveščanja potrošnikov relativno nizka, in tudi tja, kjer so potrošniške 
organizacije premalo razvite. Poleg tega je treba postaviti v ospredje čezmejna območja, 
povečati nabor jezikov in krajev, v katerih je mogoče izvajati to usposabljanje (glej oceno 
TRACE1) ter ustvariti interaktivni prostor za izmenjavo ter uporabo pripravljenega gradiva2.

V zvezi s preglednostjo trgov in informativnimi kampanjami naj spomnimo, da je treba 
povečati število orodij, ki potrošnikom omogočajo lažjo primerjavo med trgovskimi 
ponudbami, tako na spletu kot drugače. V zvezi s tem bi razvoj primerjalnih in lahko 
dostopnih spletnih strani, med drugim tudi v čezmejnem prostoru, s primerljivimi podatki o 
ceni, kakovosti in trajnosti prinesel veliko dodano vrednost.

Glede ukrepov za izobraževanje, kot je bilo omenjeno prej, se poročevalec strinja s Komisijo, 
da se je treba učiti iz napak, ki so bile narejene v preteklosti. Da bi dosegli sorazmerno 
zmanjšanje razpoložljivih proračunskih sredstev, podpira tudi zamisel o ponovni določitvi 
izobraževalnih orodij, pa tudi o vzpostavitvi platforme za izmenjavo v zvezi z izobraževanjem 
potrošnikov. Zagotoviti je treba, da bodo izobraževalni ukrepi sprejeti v sodelovanju z 
državami članicami in akterji na terenu. Nikakor se ne bi smeli osredotočiti samo na mlade od 
15 do 18 let, kot predvideva Komisija, ampak spodbujati vseživljenjsko učenje.

Cilj 3

Tu je treba vztrajati pri dostopnosti mehanizmov za reševanje sporov, da bi jih uporabljalo 
čim večje število ljudi. Izkazalo se je namreč, da jih ranljive osebe, zlasti starejši in slabše 
izobraženi, manj uporabljajo3, zato so v zvezi s tem potrebni posebni ukrepi.

Omeniti je treba tudi sredstva, predvidena za uvedbo platforme za alternativno reševanje 
potrošniških sporov, o kateri se pripravlja zakonodajni predlog. V zvezi s predlogom direktive 
na to temo poročevalec poudarja, da je treba olajšati izmenjavo mnenj med nacionalnimi 
organi za alternativno reševanje potrošniških sporov. Pri tem ne gre za finančno podporo tem 
organom, temveč za spodbujanje in podpiranje izmenjave njihovih izkušenj in zgledov dobre 
prakse.

Cilj 4

Sredstva za četrti cilj naj bi se povečala, in sicer Komisija predlaga, da bi sofinanciranje 
evropskih potrošniških centrov s 50 % povečali na 70 %. Poročevalec se s tem strinja, saj je 
mreža evropskih potrošniških centov pomembno orodje za vprašanja potrošnikov, ki so 
                                               
1 Ecorys – Evaluation of Consumer Education, Information and Capacity Building Actions: končno poročilo, 
oktober 2011, str. 139.
2 SEC(2011)0414, delovni dokument služb Komisije - ocena strategije potrošniške politike in programa ukrepov 
Skupnosti , str. 97.
3 COM(2011)1320 – delovni dokument služb Komisije, ocena učinka, str. 16
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čezmejne narave, vendar opozarja, da je treba povečati njihovo prepoznavnost.


