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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 [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov in 
spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 
2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 
2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 
765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0075),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 33, 114(1) in 207 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0043/2013),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 20131,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

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

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

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ukrepi za nadzor trga iz te uredbe ne bi 
smeli biti namenjeni izključno za zaščito 
zdravja in varnosti, temveč bi se morali 
uporabljati tudi za izvrševanje zakonodaje 
Unije, ki si prizadeva za zaščito drugih 
javnih interesov, na primer z ureditvijo 
točnosti meritev, elektromagnetne 
združljivosti in energetske učinkovitosti.

(2) Ukrepi za nadzor trga iz te uredbe ne bi 
smeli biti namenjeni izključno za zaščito 
zdravja in varnosti, temveč bi se morali 
uporabljati tudi za izvrševanje zakonodaje 
Unije, ki si prizadeva za zaščito drugih 
javnih interesov, na primer z ureditvijo 
točnosti meritev, elektromagnetne 
združljivosti, energetske učinkovitosti in 
okoljske zakonodaje ki se uporablja.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obveznost organov, pristojnih za 
nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg 
Unije, da izvajajo preverjanja v zadostnem 
obsegu, zato prispeva k varnejšemu trgu 
Unije za proizvode. Da bi se povečala 
učinkovitost takšnih pregledov, bi bilo 
treba okrepiti sodelovanje in izmenjavo 
informacij med temi organi in organi za 
nadzor trga v zvezi s proizvodi, ki 
predstavljajo tveganje.

(20) Obveznost organov, pristojnih za 
nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg 
Unije, da izvajajo preverjanja v zadostnem 
obsegu, zato prispeva k varnejšemu trgu 
Unije za proizvode. Da bi se povečala 
učinkovitost takšnih pregledov, bi morali 
biti ti organi in organi za nadzor trga
prisiljeni, da sodelujejo in izmenjujejo 
informacije v zvezi s proizvodi, ki 
predstavljajo tveganje in neskladnimi 
proizvodi.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Organi za nadzor trga bi morali biti 
pristojni, da uničijo proizvode, 
onemogočijo njihovo delovanje ali 
zahtevajo, da jih zadevni gospodarski 
subjekt uniči, če menijo, da je to potrebno 
in sorazmerno, da se zagotovi, da tako 
blago ne bi predstavljalo dodatne 
nevarnosti.

(21) Organi za nadzor trga bi morali biti 
pristojni, da uničijo proizvode, 
onemogočijo njihovo delovanje ali 
zahtevajo, da jih zadevni gospodarski 
subjekt uniči, če menijo, da je to potrebno 
in sorazmerno, da se zagotovi, da tako 
blago ne bi predstavljalo dodatne 
nevarnosti. Zadevni gospodarski subjekt bi 
moral nositi vse stroške, povezane s temi 
dejanji, zlasti stroške, ki nastanejo organu 
za nadzor trga.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Glede na velikost trga Unije za blago 
in ker notranje meje ne obstajajo, je nujno, 
da so organi držav članic za nadzor trga
pripravljeni in sposobni učinkovito 
sodelovati in usklajevati medsebojno 
podporo in ukrepanje. Zato bi bilo treba 
vzpostaviti mehanizme za vzajemno 
pomoč.

(25) Glede na velikost trga Unije za blago 
in ker notranje meje ne obstajajo, je nujno, 
da ta uredba vzpostavi okvir zato, da
organi držav članic za nadzor trga
učinkovito sodelujejo in usklajujejo
medsebojno podporo in ukrepanje. Zato bi 
bilo treba vzpostaviti, izvajati, preverjati in 
ustrezno financirati mehanizme za 
vzajemno pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Komisija bi morala pozorno 
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spremljati dosledno izvrševanje te uredbe, 
ki bi morala po potrebi tudi dajati 
priporočila državam članicam, če meni, 
da pristojnosti in viri, ki so jih države 
članice dale svojim organom za nadzor 
trga, niso zadostni za ustrezno 
izpolnjevanje zahtev te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Poškodbe in nesreče socialno in 
ekonomsko zelo obremenjujejo družbe na 
splošno in posameznike. Preprečevanje 
poškodb in nesreč lahko postane 
učinkoviteje z izboljšanjem spremljanja 
poškodb. Na podlagi izkušenj iz skupnega 
ukrepa za spremljanje poškodb v Evropi 
(Joint Action on Monitoring Injuries in 
Europe – JAMIE), bi bilo treba vzpostaviti 
pravo vseevropsko podatkovno zbirko 
poškodb, zlasti glede na dejstvo, da se 
projekt JAMIE izteče leta 2014. Poleg 
tega je potrebna politična zavezanost, da 
se zagotovi, da je izmenjava podatkov o 
poškodbah med državami članicami 
absolutno prednostna naloga.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Oblikovati bi bilo treba evropski (27) Oblikovati bi bilo treba evropski 
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forum za nadzor trga, ki bi ga sestavljali 
predstavniki organov za nadzor trga.
Forum bi moral zagotoviti način za 
vključitev vseh zadevnih zainteresiranih 
strani, vključno s profesionalnimi in 
potrošniškimi organizacijami, da bi 
izkoristil informacije, ki so na voljo in so 
pomembne za nadzor trga pri oblikovanju, 
izvajanju in posodabljanju programov za 
nadzor trga.

forum za nadzor trga, ki bi ga sestavljali 
predstavniki organov za nadzor trga.
Forum bi moral služiti kot platforma za 
strukturirano sodelovanje med organi 
držav članic in bi moral zagotoviti stalen 
in trajen način za vključitev vseh zadevnih 
zainteresiranih strani, vključno s 
profesionalnimi, sektorskimi in 
potrošniškimi organizacijami, da bi 
izkoristil informacije, ki so na voljo in so 
pomembne za nadzor trga pri oblikovanju, 
izvajanju in posodabljanju programov za 
nadzor trga

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija bi morala podpirati 
medsebojno sodelovanje organov za 
nadzor trga in sodelovati v forumu. Uredba 
bi morala določiti tudi seznam nalog 
foruma. Izvršni sekretariat bi moral 
organizirati srečanja foruma in zagotavljati 
drugo operativno podporo za izpolnjevanje 
njegovih nalog.

(28) Komisija bi morala podpirati 
medsebojno sodelovanje organov za 
nadzor trga in sodelovati v forumu. Uredba 
bi morala določiti tudi seznam nalog 
foruma. Izvršni sekretariat bi moral 
organizirati srečanja foruma in zagotavljati 
drugo operativno podporo za izpolnjevanje 
njegovih nalog. Da bi se racionalizirale 
prakse nadzora trga v Uniji in da bi bil 
nadzor trga učinkovitejši, bi morala 
Komisija preučiti možnost, da ob 
prihodnjem pregledu te uredbe predlaga, 
da bi forum imel pristojnost določanja 
zavezujočih priporočil v zvezi s kakovostjo 
in praksami nadzora trga.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Ob upoštevanju nasprotja med vse
večjim številom proizvodom, ki krožijo na 
notranjem trgu na eni strani, in omejene 
količine javnih virov, ki zmanjšujejo 
možnost, da bi se ustrezno znatno povečal 
javni nadzor trga na drugi, bi Komisija 
morala preučiti dopolnilne, nove in 
inovativne ter na trgu temelječe rešitve za 
učinkovitejši nadzor trga v večjem obsegu, 
kot je recimo revizija tretjih oseb sistemov 
za nadzor kakovosti in proizvodov. 
Komisija bi morala izide teh razprav 
vključiti v splošno poročilo o oceni, 
sestavljeno v skladu s členom 33 te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih za kršitve te uredbe in 
zagotoviti njihovo izvajanje. Navedene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

(33) Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih za kršitve te uredbe in 
zagotoviti njihovo izvajanje. Navedene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne ter vključevati po vsej Uniji 
usklajene globe. Države članice bi morale 
zagotoviti, da se prihodki, zbrani s temi 
globami, dodelijo za dejavnosti nadzora 
trga.

Or. en



PR\939909SL.doc 11/42 PE513.324v01-00

SL

Obrazložitev

Po vsej EU bi bilo treba uvesti odvračilne kazni, vključno z visokimi denarnimi kaznimi, za 
gospodarske subjekte, ki na enotni trg namerno uvajajo nevarne ali neskaldne proizvode. 
Države članice bi morale šteti dejavnosti nadzora trga kot prednostno nalogoin posledično 
tem dejavnostim nameniti zadostna sredstva.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Da bi se povečala odvračilnost 
kazni, bi jih morala Komisija objaviti. 
Poleg tega bi morali biti gospodarski 
subjekti, za katere se večkrat odkrije, da 
kršijo tu uredbo, uvrščeni na javni, 
vseevropski črni seznam.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Nadzor trga bi bilo treba vsaj delno 
financirati s pristojbinami gospodarskih 
subjektov, kadar te zahtevajo organi za 
nadzor trga za sprejetje popravnih ukrepov 
ali kadar morajo ti organi sami sprejeti 
ukrepe.

(34) Nadzor trga bi bilo treba vsaj delno 
financirati s pristojbinami gospodarskih 
subjektov, kadar te zahtevajo organi za 
nadzor trga za sprejetje popravnih ukrepov 
ali kadar morajo ti organi sami sprejeti 
ukrepe. Države članice bi morale 
zagotoviti, da se prihodki, zbrani z 
denarnimi kaznimi iz te uredbe, dodelijo 
za dejavnosti nadzora trga.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale šteti dejavnosti nadzora trga kot prednostno nalogoin posledično 
tem dejavnostim nameniti zadostna sredstva.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe, bi bilo treba Komisiji 
dodeliti izvedbena pooblastila glede 
enotnih pogojev za izvajanje pregledov za 
določene kategorije proizvodov ali 
sektorje, vključno z obsegom pregledov, ki 
jih je treba opraviti, ter s primernostjo 
vzorcev, ki jih je treba preveriti. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba dodeliti tudi glede 
načina zagotavljanja informacij organom 
za nadzor trga s strani gospodarskih 
subjektov in določitve enotnih pogojev za 
določanje primerov, v katerih take 
informacije niso potrebne. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba dodeliti tudi glede 
načina in postopkov za izmenjavo 
informacij prek sistema RAPEX in 
sprejetja začasnih ali stalnih omejitev 
trženja proizvodov, ki predstavljajo resno 
tveganje, po potrebi z navedbo potrebnih 
ukrepov nadzora, ki jih morajo države 
članice sprejeti za njihovo učinkovito 
izvajanje, kadar druga zakonodaja Unije ne 
določa posebnih postopkov za 
obravnavanje zadevnih tveganj. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

(38) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe, bi bilo treba Komisiji 
dodeliti izvedbena pooblastila glede 
enotnih pogojev za izvajanje pregledov za 
določene kategorije proizvodov ali 
sektorje, vključno z obsegom pregledov, ki 
jih je treba opraviti, ter s primernostjo 
vzorcev, ki jih je treba preveriti. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba dodeliti tudi glede 
načina zagotavljanja informacij organom 
za nadzor trga s strani gospodarskih 
subjektov in določitve enotnih pogojev za 
določanje primerov, v katerih take 
informacije niso potrebne. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba dodeliti tudi glede 
načina in postopkov za izmenjavo 
informacij prek sistema RAPEX in 
sprejetja začasnih ali stalnih omejitev 
trženja proizvodov, ki predstavljajo resno 
tveganje, po potrebi z navedbo potrebnih 
ukrepov nadzora, ki jih morajo države 
članice sprejeti za njihovo učinkovito 
izvajanje, kadar druga zakonodaja Unije ne 
določa posebnih postopkov za 
obravnavanje zadevnih tveganj. Poleg tega 
bi bilo treba Komisiji dodeliti izvedbena 
pooblastila v zvezi z metodologijo splošne 
ocene tveganja in po potrebi smernicami 
za uporabo splošne metodologije za 
posebne kategorije izdelkov. Ta pooblastila 
bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Ta uredbe bi morala biti v skladu s 
previdnostnim načelom, da bi se 
zagotovila visoka raven človeškega 
zdravja ter varstva potrošnikov in okolja.

Or. en

Obrazložitev

Dodati bi bilo treba posebno sklicevanje na previdnostno načelo, da bi se poudarila 
pomembnost tega načela v okviru te uredbe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „proizvod“ pomeni proizvod, ki je 
pridobljen v proizvodnem procesu;

(1) „proizvod“ pomeni snov, pripravek ali 
proizvod, pridobljen v proizvodnem 
procesu, razen hrane, krme, proizvodov 
človeškega izvora in proizvodov rastlin in 
živali, neposredno vezanih na njihovo 
prihodnje razmoževanje.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev izraza „proizvod“.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, 
ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v 
njegovem imenu izvaja določene naloge;

(5) "pooblaščeni zastopnik" pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, 
ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v 
njegovem imenu izvaja določene naloge v 
zvezi z obveznostmi proizvajalca v skladu 
z ustrezno zakonodajo Unije;

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „proizvod, ki predstavlja tveganje“ 
pomeni proizvod, ki lahko negativno 
vpliva na zdravje in varnost oseb na 
splošno, varnost in zdravje pri delu, 
varstvo potrošnikov, varstvo okolja in 
javno varnost ter druge javne interese v 
tolikšni meri, ki presega tisto, ki velja za 
upravičeno in sprejemljivo pod običajnimi 
ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe 
zadevnega proizvoda, vključno s trajanjem 
uporabe in, kadar je to ustrezno, njegovim 
dajanjem v uporabo, vgradnjo in zahtevami 
glede vzdrževanja,

(13) „proizvod, ki predstavlja tveganje“ 
pomeni proizvod, ki:

(a) ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Unije ali
(b) lahko negativno vpliva na zdravje in 
varnost oseb na splošno, varnost in zdravje 
pri delu, varstvo potrošnikov, varstvo 
okolja in javno varnost ter druge javne 
interese v tolikšni meri, ki presega tisto, ki 
velja za upravičeno in sprejemljivo pod 
običajnimi ali razumno predvidljivimi 
pogoji uporabe zadevnega proizvoda, 
vključno s trajanjem uporabe in, kadar je to 
ustrezno, njegovim dajanjem v uporabo, 
vgradnjo in zahtevami glede vzdrževanja;
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Or. en

Obrazložitev

Glede na področje uporabe uredbe ta predlog spremembe pojasnjuje, da zahteve po tej uredbi 
ne bi smele biti omejena samo na varnost proizvodov, temveč jih je treba razširiti tudi na vsa 
druga tehnična področja, na katerih se pričakuje ukrepanje organov za nadzor.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) „proizvod, ki pomeni novonastalo 
tveganje” pomeni proizvod, ki predstavlja 
tveganje, ki se je razvilo na novo, ali 
znano tveganje v novih ali nepoznanih 
okoliščinah; to tveganje ima lahko velik 
učinek, ki ga pa še ni mogoče v celoti 
razumeti ali količinsko opredeliti.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „usklajevalna zakonodaja Unije“ 
pomeni zakonodajo Unije, ki usklajuje 
pogoje za trženje proizvodov;

(18) „usklajevalna zakonodaja Unije“ 
pomeni zakonodajo Unije, ki usklajuje 
pogoje za trženje proizvodov tako, da 
določi značilnosti, ki se od proizvoda 
zahtevajo, kot so na primer raven 
kakovosti, uspešnost, varnost ali velikost, 
vključno z zahtevami, ki veljajo za 
proizvod v zvezi z imenom, pod katerim se 
izdelek prodaja, terminologijo, simboli, 
preizkušanjem in metodami preizkušanja, 
pakiranjem, označevanjem ali 
etiketiranjem in postopki ugotavljanja 
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skladnosti;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev izraza, ki določa, da bi morala biti zajeta tudi zakonodaja, ki zadeva dajanje 
proizvodov na trg.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzor trga se organizira in izvaja v 
skladu s to uredbo z namenom, da se 
zagotovi, da proizvodi, ki predstavljajo 
tveganje, niso dostopni na trgu Unije, in, če 
so ti proizvodi že dostopni, da se sprejmejo 
učinkoviti ukrepi za odpravo tveganja, ki 
ga predstavlja proizvod.

2. Nadzor trga se organizira in izvaja v 
skladu s to uredbo z namenom, da se 
zagotovi, da proizvodi, ki predstavljajo 
tveganje, vključno s proizvodi, ki niso 
skladni z veljavno zakonodajo Unije, niso 
dostopni na trgu Unije, in, če so ti 
proizvodi že dostopni, da se sprejmejo 
učinkoviti ukrepi za odpravo tveganja, ki 
ga predstavlja proizvod, za prenehanje 
njegove neskladnosti z zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice spremljajo izvajanje 
dejavnosti nadzora trga in kontrole na 
zunanjih mejah ter nato o teh dejavnostih 
in kontrolah vsako leto poročajo Komisiji. 
Sporočene informacije vključujejo 
statistične podatke v zvezi s številom 
izvedenih kontrol in se posredujejo vsem 
državam članicam. Države članice lahko
povzetek rezultatov objavijo, da bo 

3. Države članice o dejavnostih nadzora 
trga in kontroli na zunanjih mejah vsako 
leto poročajo Komisiji. Sporočene 
informacije vključujejo statistične podatke 
v zvezi s številom in rezultati izvedenih 
kontrol in se posredujejo vsem državam 
članicam. Komisija poskrbi, da je povzetek 
informacij, ki jih prejme, na voljo javnosti 
v elektronski obliki in drugače, kjer je to 
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dostopen javnosti. primerno.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale poročati Komisiji o svojih dejavnostih. Poleg tega bi morale biti 
ustrezne informacije o uspešnosti različnih držav članic na voljo javnosti.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Rezultati spremljanja in ocenjevanja 
dejavnosti nadzora trga, izvedenih v 
skladu z odstavkom 3, se javnosti dajo na 
voljo v elektronski obliki in, če je to 
ustrezno, prek drugih sredstev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Objava rezultatov je vključena v odstavek 3.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organom za nadzor trga se podelijo
pooblastila ter zaupajo viri in sredstva, 
potrebni za ustrezno izvajanje nalog.

2. Vsaka država članica podeli organom za 
nadzor trga pooblastila in jim zaupa vire in 
sredstva, ki so potrebni za ustrezno 
izvajanje njihovih nalog in poročanje 
Komisije o tem. Komisija oceni, če so ta 
pooblastila in ti viri dovolj za pravilno 
izvrševanje obveznosti nadzora trga te 
države članice v skladu s to uredbo, in 
poskrbi, da so rezultati njenega 
ocenjevanja na voljo javnosti v elektronski 
obliki in drugače, kjer je to primerno.
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Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti nalogo tesno spremljati izvajanje te uredbe, da se zagotovi njena 
usklajena uporaba po vsej EU.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica vzpostavi ustrezne 
mehanizme, s katerimi zagotovi, da organi 
za nadzor trga, ki jih je ustanovila ali 
imenovala, izmenjujejo informacije, 
sodelujejo in usklajujejo svoje dejavnosti 
med seboj in z organi, ki so odgovorni za 
kontrole proizvodov na zunanjih mejah 
Unije.

3. Organi za nadzor trga izmenjujejo 
informacije, sodelujejo in usklajujejo svoje 
dejavnosti med seboj in z organi, ki so 
odgovorni za kontrole proizvodov na 
zunanjih mejah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsaka država članica obvesti Komisijo o 
svojih organih za nadzor trga in področjih, 
za katera so pristojni, ter zagotavlja 
potrebne kontaktne podatke, Komisija pa 
te informacije posreduje drugim državam 
članicam in objavi seznam organov za 
nadzor trga.

4. Vsaka država članica obvesti Komisijo o 
svojih organih za nadzor trga in področjih, 
za katera so pristojni, ter zagotavlja 
potrebne kontaktne podatke. Komisija 
poskrbi, da je ta seznam na voljo javnosti 
v elektronski obliki in drugače, kjer je to 
primerno.

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Organi za nadzor trga izvajajo ustrezne 
preglede lastnosti proizvodov v zadostnem 
obsegu in z zadostno pogostnostjo, s 
pomočjo pregleda dokumentov ter, kjer je 
to potrebno, s fizičnimi preverjanji in 
laboratorijskimi preverjanji na podlagi 
ustreznega vzorca. Te preglede zabeležijo 
v informacijski in komunikacijski sistem za 
nadzor trga iz člena 21.

Organi za nadzor trga izvajajo ustrezne 
preglede lastnosti proizvodov, ne glede na 
njihove distribucijske kanale in tehniko 
prodaje, v zadostnem obsegu in z zadostno 
pogostnostjo, s pomočjo pregleda 
dokumentov ter, kjer je to potrebno, s 
fizičnimi preverjanji in laboratorijskimi 
preverjanji na podlagi ustreznega vzorca. 
Te preglede zabeležijo v informacijski in 
komunikacijski sistem za nadzor trga iz 
člena 21.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša pojasniti, da je treba pregledovati tudi proizvode, ki se 
prodajajo prek spleta.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je to primerno, organi za nadzor trga 
v primernem časovnem roku opozorijo 
uporabnike na svojih ozemljih na 
proizvode, za katere so ti organi ugotovili, 
da predstavljajo tveganje.

Organi za nadzor trga brez odlašanja 
opozorijo uporabnike na svojih ozemljih na 
proizvode, za katere so ti organi ugotovili, 
da predstavljajo tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Organom za nadzor trga ne bi smeli dovoliti nikakršnega odlašanja pri obveščanju 
potrošnikov o proizvodih, ki predstavljajo tveganje.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Organi za nadzor trga ukrepajo ob 
ustreznem upoštevanju resnosti tveganja 
in previdnostnega načela.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je posebna omemba previdnostnea načela.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je to potrebno in upravičeno za 
izvajanje njihovih nalog, lahko organi za 
nadzor trga vstopijo v prostore 
gospodarskih subjektov in vzamejo 
kakršne koli potrebne vzorce proizvodov.

4. Kadar je to potrebno in upravičeno za 
izvajanje njihovih nalog, lahko organi za 
nadzor trga vstopijo v prostore 
gospodarskih subjektov, opravijo ustrezne 
preglede dokumentacije, napravijo kopije 
zadevnih dokumentov in vzamejo kakršne 
koli potrebne vzorce proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

S podelitvijo dodatnih pristojnosti organom za nadzor trga se zagotovi temeljito opravljanje 
njihovih dolžnosti.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrošnikom in drugim zainteresiranim (a) potrošnikom in drugim zainteresiranim 
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stranem zagotovijo možnost, da vložijo 
pritožbe v zvezi z vprašanji glede varnosti 
proizvodov, dejavnosti nadzora trga in 
tveganj v zvezi s proizvodi ter te pritožbe 
spremljajo, kot je primerno;

stranem zagotovijo možnost, da vložijo 
pritožbe v zvezi z vprašanji glede varnosti 
proizvodov, dejavnosti nadzora trga in 
tveganj v zvezi s proizvodi ter te pritožbe 
spremljajo v razumnem časovnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preverjajo, ali so bili sprejeti korektivni 
ukrepi;

(b) preverjajo, ali so bili pravočasno
sprejeti korektivni ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sledijo razvoju znanstvenega in 
tehničnega znanja na področju varnosti 
proizvodov ter razvoj tega znanja redno 
spremljajo.

(c) sledijo razvoju znanstvenega in 
tehničnega znanja na področju varnosti 
proizvodov in skladnosti proizvodov z 
veljavno zakonodajo Unije ter razvoj tega 
znanja in skladnost redno spremljajo.

Or. en

Obrazložitev

Glede na področje uporabe uredbe ta zahteva ne bi smela biti omejena samo na varnost 
proizvodov, temveč jo je treba razširiti tudi na vsa druga tehnična področja, na katerih se 
pričakuje ukrepanje organov za nadzor trga.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica pripravi sektorske 
programe, ki jih pregleda in po potrebi 
posodablja vsako leto. Ti programi 
zajemajo vse sektorje, v katerih organi 
izvajajo dejavnosti nadzora trga.

2. Vsaka država članica pripravi sektorske 
programe, h katerim prispevajo ključne 
zainteresirane strani, med katere sodijo 
strokovne, panožne in potrošniške 
organizacije, ter te programe pregleda in 
po potrebi posodablja vsako leto. Ti 
programi zajemajo vse sektorje, v katerih 
organi izvajajo dejavnosti nadzora trga.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija oceni splošne in sektorske 
programe ter po potrebi na podlagi tega 
ocenjevanja poda priporočila državam 
članicam. Komisija poskrbi, da so 
rezultati njenega ocenjevanja in po 
potrebi njena priporočila državam 
članicam na voljo javnosti v elektronski 
obliki in drugače, kjer je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti nalogo tesno spremljati izvajanje te uredbe in državam članicam, 
kjer je to primerno, podajati priporočila, da se zagotovi njena usklajena uporaba po vsej EU.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se tako zahteva, gospodarski subjekti 
in, kadar je ustrezno, organi za 
ugotavljanje skladnosti, organom za nadzor 
trga dajo na voljo vso dokumentacijo in 
informacije, ki jih ti organi zahtevajo za 
namene izvajanja njihovih dejavnosti, in 
sicer v jeziku, ki ga brez težav razumejo.

1. Na utemeljeno zahtevo gospodarski 
subjekti, glede na njihovo vlogo v dobavni 
verigi, in, kadar je ustrezno, tudi organi za 
ugotavljanje skladnosti, organom za nadzor 
trga dajo na voljo vso dokumentacijo in 
informacije, ki jih ti organi zahtevajo za 
namene izvajanja njihovih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti različnih gospodarskih subjektov bi morale biti jasno opredeljene, glede na 
njihovo vlogo v dobavni verigi.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Proizvajalci, ki imajo sedež zunaj 
Unije, za namene nadzora trga imenujejo 
pooblaščenega zastopnika, ki ima sedež v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Proizvajalci in uvozniki na proizvodu 
navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 
ime ali registrirano blagovno znamko in 
naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa 
to ni mogoče, podatke navedejo na 
embalaži ali v dokumentu, ki je priložen 
proizvodu. V naslovu je naveden center za 
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stike, kjer je proizvajalec ali uvoznik 
dosegljiv.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če organi za nadzor trga med izvajanjem 
pregledov iz člena 6(1) ali na podlagi 
prejetih informacij najdejo zadostne 
razloge za domnevo, da proizvod, ki je dan 
na trg ali je na njem dostopen ali se 
uporablja pri opravljanju storitev, lahko 
predstavlja tveganje, opravijo oceno 
tveganja v zvezi s tem proizvodom ob 
upoštevanju ugotovitev in meril iz 
člena 13.

Če organi za nadzor trga med izvajanjem 
pregledov iz člena 6(1) ali na podlagi 
prejetih informacij najdejo zadostne 
razloge za domnevo, da proizvod, ki je dan 
na trg ali je na njem dostopen ali se 
uporablja pri opravljanju storitev, lahko 
predstavlja tveganje, vključno z 
neskladnostjo z veljavno zakonodajo 
Unije, opravijo oceno tveganja v zvezi s 
tem proizvodom ob upoštevanju ugotovitev 
in meril iz člena 13.

Or. en

Obrazložitev

Glede na področje uporabe uredbe bi bilo treba pojasniti, da ta zahteva ni omejena samo na 
varnost proizvodov, temveč vključuje vsa druga tehnična področja, na katerih se pričakuje 
ukrepanje organov za nadzor.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Organi za nadzor trga lahko uničijo ali 
drugače onemogočijo uporabo proizvoda, 
ki predstavlja tveganje, kadar menijo, da je 
to potrebno in sorazmerno. Zahtevajo 
lahko, naj stroške teh ukrepov krije 
zadevni gospodarski subjekt.

Organi za nadzor trga lahko uničijo ali 
drugače onemogočijo uporabo proizvoda, 
ki predstavlja tveganje, kadar menijo, da je 
to potrebno in sorazmerno. Stroške
takšnega ukrepa v celoti ali delno krije 
zadevni gospodarski subjekt.
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Or. en

Obrazložitev

V uredbi bi bilo treba uskladiti prakso zaračunavanja pristojbin, da se zagotovi usklajena 
uporaba po vsej EU. Obveznost – ne pa fakultativni ukrep – bi prispevala k spodbudam za 
ukrepanje organov za nadzor trga, razumeti pa jo je mogoče tudi kot sredstvo odvračanja za 
zadevne gospodarske subjekte.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov iz 
odstavka 1 v zvezi z gospodarskim 
subjektom, ki ni sprejel potrebnih 
korektivnih ukrepov, mu organi za nadzor 
trga omogočijo rok najmanj 10 dni, v 
katerem bo zaslišan.

3. Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov iz 
odstavka 1 v zvezi z gospodarskim 
subjektom, ki ni sprejel potrebnih 
korektivnih ukrepov, mu organi za nadzor 
trga omogočijo rok najmanj 10 koledarskih
dni, v katerem bo zaslišan.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo za zagotavljanje pravne varnosti.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če organi za nadzor trga sprejmejo 
ukrepe v skladu z odstavkom 1 ali 4, lahko
zaračunajo pristojbine za gospodarske 
subjekte, ki v celoti ali delno krijejo 
stroške njihovih dejavnostih, vključno s 
preizkušanjem, opravljenim za namene 
ocene tveganja.

8. Če organi za nadzor trga sprejmejo 
ukrepe v skladu z odstavkom 1 ali 4, 
zaračunajo pristojbine za zadevne
gospodarske subjekte, ki v celoti ali delno 
krijejo stroške njihovih dejavnostih, 
vključno s preizkušanjem, opravljenim za 
namene ocene tveganja.

Pristojbine se izračunajo na podlagi 
dejanskih stroškov vsake dejavnosti 
nadzora trga in se uporabijo za 
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gospodarske subjekte, nad katerimi se 
izvajajo te dejavnosti nadzora trga. 
Takšne pristojbine ne presegajo dejanskih 
stroškov opravljenih dejavnosti nadzora 
trga in lahko deloma ali v celoti odražajo 
čas, ki so ga zaposleni organa za nadzor 
trga porabili za izvajanje pregledov za 
nadzora trga.

Or. en

Obrazložitev

V uredbi bi bilo treba uskladiti prakso zaračunavanja pristojbin, da se zagotovi usklajena 
uporaba po vsej EU. Obveznost – ne pa fakultativni ukrep – bi prispevala k spodbudam za 
ukrepanje organov za nadzor trga, razumeti pa jo je mogoče tudi kot sredstvo odvračanja za 
zadevne gospodarske subjekte.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V 60 dneh od sporočila Komisije 
državam članicam v skladu s členom 20(4) 
o ukrepih, ki jih na podlagi člena 10(1) ali 
(4) sprejme prvotna država članica 
priglasiteljica, lahko katera koli država 
članica ukrepom ugovarja, če se ti nanašajo 
na proizvod, za katerega velja usklajevalna 
zakonodaja Unije. Država članica navede 
svoje razloge za ugovor, razkrije morebitne 
razlike v oceni tveganja, ki ga predstavlja 
proizvod, ter navede vse posebne 
okoliščine in dodatne informacije, ki se 
nanašajo na zadevni proizvod.

1. V 60 koledarskih dneh od sporočila 
Komisije državam članicam v skladu s 
členom 20(4) o ukrepih, ki jih na podlagi 
člena 10(1) ali (4) sprejme prvotna država 
članica priglasiteljica, lahko katera koli 
država članica ukrepom ugovarja, če se ti 
nanašajo na proizvod, za katerega velja 
usklajevalna zakonodaja Unije. Država 
članica navede svoje razloge za ugovor, 
razkrije morebitne razlike v oceni tveganja, 
ki ga predstavlja proizvod, ter navede vse 
posebne okoliščine in dodatne informacije, 
ki se nanašajo na zadevni proizvod.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo za zagotavljanje pravne varnosti.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
splošno metodologijo za oceno tveganja in 
po potrebi smernice za uporabo te splošne 
metodologije pri posebnih kategorijah 
proizvodov. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 32(2).

Or. en

Obrazložitev

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za določitev okvira za splošno metodologijo 
ocenjevanja tveganja, da se zagotovi usklajena uporaba uredbe po vsej EU.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsemi zahtevami iz usklajevalne 
zakonodaje Unije ali v skladu z njo, ki 
veljajo za proizvod in se nanašajo na 
potencialno tveganje, ki se preučuje, pri 
čemer se v celoti upoštevajo poročila o 
preizkusih ali certifikati o skladnosti, ki jih 
izda organ za ugotavljanje skladnosti;

(a) vsemi zahtevami iz usklajevalne 
zakonodaje Unije ali v skladu z njo, ki 
veljajo za proizvod in se nanašajo na 
potencialno tveganje, ki se preučuje, pri 
čemer se v celoti upoštevajo poročila o 
preizkusih, pregledih in kalibraciji ali 
certifikati o skladnosti, ki jih izda organ za 
ugotavljanje skladnosti, akreditiran v 
skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008;

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skladnost z merili iz odstavka 2(a), (b) 
in (c) pomeni domnevo, da proizvod 
ustrezno varuje javni interes, na katerega se 
navedena merila nanašajo. Vendar to 
organom za nadzor trga ne preprečuje 
ukrepanja v okviru te uredbe, kadar 
obstajajo novi dokazi, da proizvod kljub 
upoštevanju meril in skladnosti z njimi 
predstavlja tveganje.

3. Skladnost z merili iz odstavka 2(a), (b) 
in (c) pomeni domnevo, da proizvod 
ustrezno varuje javni interes, na katerega se 
navedena merila nanašajo. Vendar to 
organom za nadzor trga ne preprečuje 
ukrepanja v okviru te uredbe, kadar 
obstajajo novi dokazi, da proizvod kljub 
upoštevanju meril in skladnosti z njimi 
predstavlja tveganje. V takšnem primeru 
organ za nadzor trga prikaže, da proizvod 
predstavlja tveganje.

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvod, katerega sprostitev so organi, 
pristojni za kontrole zunanjih meja, 
prekinili v skladu s členom 14, se sprosti, 
če v roku treh delovnih dni od prekinitve
sprostitve organi za nadzor trga od 
navedenih organov niso zahtevali, naj 
ohranijo prekinitev, ali če so jih organi za 
nadzor trga obvestili, da proizvod ne 
predstavlja tveganja, in pod pogojem, da so 
bile izpolnjene vse ostale zahteve in 
formalnosti, ki se nanašajo na tako 
sprostitev.

1. Proizvod, katerega sprostitev so organi, 
pristojni za kontrole zunanjih meja, 
prekinili v skladu s členom 14, se sprosti, 
če v roku treh delovnih dni od uradnega
obvestila o prekinitvi sprostitve organi za 
nadzor trga od navedenih organov niso 
zahtevali, naj ohranijo prekinitev, ali če so 
jih organi za nadzor trga obvestili, da 
proizvod ne predstavlja tveganja, in pod 
pogojem, da so bile izpolnjene vse ostale 
zahteve in formalnosti, ki se nanašajo na 
tako sprostitev.

Or. en

Obrazložitev

Člen 14(4) predlagane uredbe določa, da organi, pristojni za nadzor zunanjih meja, takoj 
uradno obvestijo organe za nadzor trga o vseh prekinitvah. Zato je primerno, da se rok treh 
delovnih dni iz člena 15(1) začne z uradnim obvestilom o prekinitvi.
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skladnost z zahtevami katere koli 
usklajevalne zakonodaje Unije, ki se 
uporabljajo za proizvod po njegovi 
sprostitvi in se nanašajo na morebitno 
tveganje, ki se preučuje, pri čemer se v 
celoti upoštevajo poročila o preizkusih ali 
certifikati o skladnosti, ki jih izda organ za 
ugotavljanje skladnosti, za organe za 
nadzor trga pomeni, da proizvod ne 
predstavlja tveganja. Vendar pa to 
navedenim organom ne preprečuje, da bi 
organom, pristojnim za kontrole zunanjih 
meja, naročili, naj proizvoda ne sprostijo, 
kadar obstajajo dokazi, da kljub skladnosti 
proizvoda ta dejansko predstavlja tveganje.

3. Skladnost z zahtevami katere koli 
usklajevalne zakonodaje Unije, ki se 
uporabljajo za proizvod po njegovi 
sprostitvi in se nanašajo na morebitno 
tveganje, ki se preučuje, pri čemer se v 
celoti upoštevajo poročila o preizkusih, 
pregledih in kalibraciji ali certifikati o 
skladnosti, ki jih izda organ za ugotavljanje 
skladnosti, akreditiran v skladu z 
Uredbo (ES) št. 765/2008, za organe za 
nadzor trga pomeni, da proizvod ne 
predstavlja tveganja. Vendar pa to 
navedenim organom ne preprečuje, da bi 
organom, pristojnim za kontrole zunanjih 
meja, naročili, naj proizvoda ne sprostijo, 
kadar obstajajo dokazi, da kljub skladnosti 
proizvoda ta dejansko predstavlja tveganje.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če organi za nadzor trga sprejmejo 
ukrepe v skladu z odstavkom 1, lahko
zaračunajo pristojbine, ki v celoti ali delno 
pokrijejo stroške njihovih dejavnostih, 
vključno s preizkušanjem za namene ocene 
tveganja.

6. Če organi za nadzor trga sprejmejo 
ukrepe v skladu z odstavkom 1, zaračunajo 
pristojbine osebi, ki je proizvod prijavila za 
prosti promet, in te v celoti ali delno 
pokrijejo stroške njihovih dejavnostih, 
vključno s preizkušanjem za namene ocene 
tveganja.

Pristojbine se izračunajo na podlagi 
dejanskih stroškov vsake dejavnosti 
nadzora trga in se uporabijo za osebo, ki 
je proizvod prijavila za prosti promet in 
nad katero se izvajajo te dejavnosti 
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nadzora trga. Takšne pristojbine ne 
presegajo dejanskih stroškov opravljenih 
dejavnosti nadzora trga in lahko deloma 
ali v celoti odražajo čas, ki so ga zaposleni 
organa za nadzor trga porabili za 
izvajanje pregledov za nadzora trga.

Or. en

Obrazložitev

V uredbi bi bilo treba uskladiti prakso zaračunavanja pristojbin, da se zagotovi usklajena 
uporaba po vsej EU.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V 60 dneh od sporočila Komisije 
državam članicam v skladu s členom 20(4) 
o kakršni koli zavrnitvi sprostitve 
proizvoda v prosti promet s strani prvotne 
države članice priglasiteljice lahko katera 
koli država članica tej zavrnitvi nasprotuje, 
kadar se nanaša na proizvod, za katerega 
velja usklajevalna zakonodaja Unije.
Država članica navede svoje razloge za 
ugovor, razkrije morebitne razlike v oceni 
tveganja, ki ga predstavlja proizvod, ter 
navede vse posebne okoliščine in dodatne 
informacije, ki se nanašajo na zadevni 
proizvod.

1. V 60 koledarskih dneh od sporočila 
Komisije državam članicam v skladu s 
členom 20(4) o kakršni koli zavrnitvi 
sprostitve proizvoda v prosti promet s 
strani prvotne države članice priglasiteljice 
lahko katera koli država članica tej 
zavrnitvi nasprotuje, kadar se nanaša na
proizvod, za katerega velja usklajevalna 
zakonodaja Unije. Država članica navede 
svoje razloge za ugovor, razkrije morebitne 
razlike v oceni tveganja, ki ga predstavlja 
proizvod, ter navede vse posebne 
okoliščine in dodatne informacije, ki se 
nanašajo na zadevni proizvod.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo za zagotavljanje pravne varnosti.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Prvi pododstavek se ne uporablja, kadar 
ima kontaktna točka sistema RAPEX 
razlog za domnevo, da učinki tveganja, ki 
ga predstavlja proizvod, ne presegajo 
ozemlja njene države članice.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker za proizvode velja prost pretok znotraj enotnega trga, bi bilo treba to odstopanje črtati 
kot nepotrebno.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) opredelitev tveganj in njihovih 
značilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sistem ICSMS je za uporabo, kadar je to 
potrebno ali primerno, lahko na voljo tudi 
organom, pristojnim za kontrole na 
zunanjih mejah.

Sistem ICSMS bi bilo treba dati na voljo
za uporabo, kadar je to potrebno ali 
primerno, tudi organom, pristojnim za 
kontrole na zunanjih mejah.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšana izmenjava informacij bo spodbudila in okrepila sodelovanje z organi, pristojnimi 
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za kontrolo na zunanjih mejah.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organi za nadzor trga uporabljajo in 
priznavajo veljavnost poročil o preizkusih, 
ki jih pripravijo njihovi kolegi v drugih 
državah članicah ali so namenjena 
navedenim kolegom in ki so vnesena v 
sistem ICSMS.

3. Organi za nadzor trga uporabljajo in 
priznavajo veljavnost poročil o preizkusih,
pregledih ali kalibracijah, ki jih pripravijo 
njihovi kolegi v drugih državah članicah ali 
so namenjena navedenim kolegom in ki so 
vnesena v sistem ICSMS.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice lahko
izmenjujejo zaupne informacije, vključno z 
informacijami, izmenjanimi prek sistema 
RAPEX, z regulativnimi organi tretje 
države ali mednarodne organizacije, s 
katerimi sta Komisija in država članica ali 
skupina držav članic sklenili dvostranske 
ali večstranske dogovore o zaupnosti, ki 
temeljijo na vzajemnosti.

Komisija in države članice lahko 
izmenjujejo zaupne informacije, vključno z 
informacijami, izmenjanimi prek sistema 
RAPEX, z regulativnimi organi države 
prosilke, tretje države ali mednarodne 
organizacije, s katerimi sta Komisija in 
država članica ali skupina držav članic 
sklenili dvostranske ali večstranske 
dogovore o zaupnosti, ki temeljijo na 
vzajemnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev s členom 19(4).l
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Treba je vzpostaviti učinkovito 
sodelovanje in izmenjavo informacij med 
organi za nadzor trga v državah članicah, 
med različnimi organi v vsaki državi 
članici ter med organi za nadzor trga in 
Komisijo ter ustreznimi agencijami Unije o 
programih za nadzor trga in o vseh 
vprašanjih, ki zadevajo proizvode, ki 
predstavljajo tveganje.

1. Treba je vzpostaviti učinkovito 
sodelovanje in izmenjavo informacij med 
organi za nadzor trga v državah članicah, 
med različnimi organi v vsaki državi 
članici in med njimi ter med organi za 
nadzor trga in Komisijo ter ustreznimi 
agencijami Unije o programih za nadzor 
trga in o vseh vprašanjih, ki zadevajo 
proizvode, ki predstavljajo tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje in izmenjava informacij med različnimi pristojnimi organi bi morala biti 
zajamčena ne samo v državah članicah, temveč tudi med njimi, saj bi to prispevalo h krepitvi 
sodelovanja in usklajevanja med pristojnimi organi. 

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. EMSF lahko povabi strokovnjake in 
ostale tretje osebe, da se udeležijo srečanj 
ali predložijo svoje pisne prispevke.

5. EMSF lahko povabi strokovnjake in 
ostale tretje osebe, da se redno in stalno
udeležujejo srečanj ali predložijo svoje 
pisne prispevke.

Or. en

Obrazložitev

Boljše sodelovanje med zainteresiranimi stranmi zapolnjuje ključno vrzel, ki je nastala zaradi 
pomanjkanja tehničnega znanja, zlasti na področju zapletenih tehnologij, ki pesti organe za 
nadzor trga.
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EMSF lahko ustanovi stalne ali začasne 
podskupine, ki vključujejo skupine za 
upravno sodelovanje za nadzor trga, 
vzpostavljene za izvajanje usklajevalne 
zakonodaje Unije. Organizacije, ki 
zastopajo interese industrije, malih in 
srednje velikih podjetij, potrošnikov, 
laboratorijev in organov za ugotavljanje 
skladnosti na ravni Unije, so lahko
povabljene k sodelovanju v takih 
podskupinah kot opazovalci.

6. EMSF lahko ustanovi stalne ali začasne 
podskupine, ki vključujejo skupine za 
upravno sodelovanje za nadzor trga, 
vzpostavljene za izvajanje usklajevalne 
zakonodaje Unije. Organizacije, ki 
zastopajo interese industrije, malih in 
srednje velikih podjetij, potrošnikov, 
laboratorijev in organov za ugotavljanje 
skladnosti na ravni Unije, so povabljene k
rednemu in stalnemu sodelovanju v takih 
podskupinah kot opazovalci.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 27 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) organizacija specifičnih in rednih 
ukrepov tržnega nadzora proizvodov, ki se 
prodajajo preko spleta; 

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) biti akreditiran v skladu z določbami 
Uredbe (ES) št. 765/2008.
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Or. en

Obrazložitev

Predlagani referenčni laboratoriji EU bi morali biti akreditirani v skladu z Uredbo (ES) 
765/2008, da bi zagotovila njihova enaka obravnava z drugimi akreditiranim organi za 
ocenjevanje skladnosti.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevanje k reševanju sporov med 
organi držav članic, gospodarskimi subjekti 
in organi za ugotavljanje skladnosti;

(b) reševanju sporov, ki nastanejo zaradi 
različnih ocen tveganj med organi
različnih držav članic za nadzor trga, 
gospodarskimi subjekti in organi za 
ugotavljanje skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve določb te 
uredbe, ki nalagajo obveznosti 
gospodarskim subjektom, in za kršitve 
določb usklajevalne zakonodaje Unije za 
proizvode, ki jih zajema ta uredba, ki 
nalagajo obveznosti gospodarskim 
subjektom, če ta zakonodaja kazni ne 
določa, ter sprejmejo vse ukrepe, potrebne 
za zagotovitev njihovega izvajanja.
Določene kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah
najpozneje [vstaviti datum - 3 mesece pred 
začetkom uporabe te uredbe], takoj pa jo 
obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah

Države članice sprejmejo pravila, ki
določajo ustrezne kazni, ki se uporabljajo 
za kršitve določb te uredbe, ki nalagajo 
obveznosti gospodarskim subjektom, in za 
kršitve določb usklajevalne zakonodaje 
Unije za proizvode, ki jih zajema ta uredba, 
ki nalagajo obveznosti gospodarskim 
subjektom, če ta zakonodaja kazni ne 
določa, ter sprejmejo vse ukrepe, potrebne 
za zagotovitev njihovega izvajanja. Države 
članice Komisijo obvestijo o navedenih 
določbah do …* in jo nemudoma
obvestijo o vseh naknadnih spremembah.
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navedenih določb.

____________
* UL: prosimo, vstavite datum: tri mesece 
po dnevu začetka uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne in med drugim vključujejo 
upravne kazni za ustrezni gospodarski 
subjekt v višini vsaj 10 % skupnega 
letnega prometa v predhodnem poslovnem 
letu.

Or. en

Obrazložitev

Po vsej EU bi bilo treba uvesti odvračilne kazni, vključno z visokimi denarnimi kaznimi za 
gospodarske subjekte, ki namenoma uvedejo nevarne proizvode ali proizvode, ki ne 
izpolnjujejo zahtev.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju kazni iz prvega pododstavka 
se upošteva velikost podjetja in zlasti 
položaj malih in srednje velikih podjetij.
Kazni so lahko strožje, če je zadevni 
gospodarski subjekt v preteklosti že 
podobno kršil določbe, za resne kršitve pa
lahko vključujejo kazenske sankcije.

Pri določanju kazni iz drugega
pododstavka se upošteva teža in trajanje 
kršitve, pa tudi velikost podjetja in zlasti 
položaj malih in srednje velikih podjetij.
Poleg tega se pri kazni upošteva, ali je 
zadevni gospodarski subjekt v preteklosti 
že podobno kršil določbe, Za resne kršitve 
lahko vključujejo kazenske sankcije.
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Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisijo obvestijo o 
kaznih, uvedenih v skladu s to uredbo, 
Komisija pa to obvestilo nemudoma javno 
objavi na elektronski način in kjer je 
primerno, z drugimi sredstvi. Če bi objava 
vpletenim osebam povzročila 
nesorazmerno škodo, se kazni objavi 
anonimno.
Komisija zbira, posodablja in objavlja črni 
seznam gospodarskih subjektov, za katere 
je ugotovljeno, da večkrat kršijo to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Objava kazni bo povečala njihov odvračilni učinek. Poleg tega bi bilo treba oblikovati javni 
črni seznam subjektov, ki večkrat kršijo to uredbo, ki bi veljal za vso EU.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje [pet] let po začetku uporabe 
uredbe, Komisija oceni njeno uporabo ter 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o oceni. V poročilu se oceni, ali je 
Uredba dosegla cilje, zlasti glede 
zagotavljanja učinkovitejšega in 
uspešnejšega izvajanja pravil o varnosti 
proizvodov in usklajevalne zakonodaje 
Unije, izboljšanja sodelovanja med organi 

Najpozneje [pet] let po začetku uporabe 
uredbe, Komisija oceni njeno uporabo ter 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o oceni. V poročilu se oceni, ali je 
Uredba dosegla cilje, zlasti glede 
zagotavljanja učinkovitejšega in 
uspešnejšega izvajanja pravil o varnosti 
proizvodov in usklajevalne zakonodaje 
Unije, izboljšanja sodelovanja med organi 
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za nadzor trga, krepitve nadzora 
proizvodov, ki vstopajo v Unijo, in 
boljšega varovanja zdravja in varnosti oseb 
na splošno, zdravja in varnosti pri delu, 
varstva potrošnikov, varstva okolja, javne 
varnosti ter drugih javnih interesov, ob 
upoštevanju njenega učinka na podjetja, 
zlasti mala in srednje velika podjetja.

za nadzor trga, krepitve nadzora 
proizvodov, ki vstopajo v Unijo, in 
boljšega varovanja zdravja in varnosti oseb 
na splošno, zdravja in varnosti pri delu, 
varstva potrošnikov, varstva okolja,
energetske učinkovitosti, javne varnosti ter 
drugih javnih interesov, ob upoštevanju 
njenega učinka na podjetja, zlasti mala in 
srednje velika podjetja. V poročilu se 
razišče tudi nove in inovativne tržno 
zasnovane rešitve, ki bi lahko učinkovito 
dopolnjevale ukrepe tržnega nadzora, ki 
jih izvajajo organi za takšen nadzor, in 
vključujejo preučevanje možnosti 
obveznih sistemov revizij, ki jih izvajajo 
tretje osebe, niso pa omejene nanje. 

Or. en



PR\939909SL.doc 39/42 PE513.324v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Prosti pretok blaga je eden od štirih stebrov enotnega trga EU. Ta steber in pravilno delovanje 
enotnega trga pa sta v končni fazi odvisna od zaupanja potrošnikov: evropski potrošniki 
morajo zaupati, da so proizvodi, ki jih uporabljajo, varni in skladni s pravili, ne glede na to, 
kje so izdelani ali v kateri državi članici so jih morda kupili. Učinkovit in kakovosten nadzor 
trga bi moral biti zadnji porok, da je tako. Zagotavljati bi moral, da proizvodi ne ogrožajo 
zdravja potrošnikov ali oseb na delovnem mestu, pa tudi jamčiti, da so skladni z zakonodajo 
Unije, ki se uporablja na tem področju, kot so pravila o energetski učinkovitosti, ravnih hrupa 
ali omejitvi emisij. 

Vse bolj postaja jasno, da tržni nadzor držav članic ni kos izzivom, ki jih prinašata naraščajuči 
uvoz v EU in povečano število proizvodov na enotnem trgu. Po podatkih Komisije, pristojni 
organi preverijo samo okoli 0,3% vsega uvoženega blaga ali blaga, ki je dan na trg v EU. 
Obenem pa se od organov za nadzor trga pričakuje, da se bodo odzvali na nove izzive, kot je 
naraščajoče elektronsko trgovanje. 

Razmere so se zaostrile tudi zaradi zapletene pravne strukture, na katero je Evropski 
parlament opozoril v svoji resoluciji z dne 8. marca 2011 o reviziji direktive o splošni varnosti 
proizvodov in nadzoru trga1: V resoluciji je zapisano, da sedanji zakonodajni okvir za nadzor 
trga ne zagotavlja zadostne skladnosti, zato ga je treba pregledati in nadalje uskladiti. 
Trenutno so varnostne zahteve Evropske unije za usklajene proizvode na eni strani in 
neusklajene na drugi, pa tudi za potrošniške proizvode in proizvode, namenjeni poklicni 
uporabi, premalo usklajene. Dodaten vir nejasnosti sta pomanjkanje natančnih meril za 
neusklajene potrošniške proizvode ter zapletenost področja, ki ga povzročajo različne plasti 
pravil EU o varnosti proizvodov.

Glede na to je Evropski parlament v zgoraj omenjeni resoluciji predlagal, naj Komisija 
oblikuje skupni evropski okvir za nadzor trga, ki bi se uporabljal za vse proizvode na 
notranjem trgu, tudi tiste, ki so uvoženi v EU. Ta predlog sledi tej zahtevi. Predlog je del 
večjega svežnja ukrepev za varnost proizvodov, ki poleg nadzora trga vključuje tudi predlog 
uredbe o splošni varnosti proizvodov ter sporočilo o določitvi večletnega akcijskega načrta za 
nadzor trga.

Poročevalka na splošno odločno podpira predlog Komisije in njegove cilje. Vendar pa 
obstajajo številna vprašanja, kjer želi okrepiti predlog, poudariti pa želi tudi nekatere ključne 
prvine.

Zagotavljanje varnosti ter enakih konkurenčnih pogojev za udeležence na trgu

Poročevaka pozdravlja dejstvo, da bi ukrepi za nadzor trga iz te uredbe varovali zdravje in 
varnost, na splošneje pa tudi izvrševanje zakonodaje Unije, ki si prizadeva za zaščito drugih 

                                               
1 Dok. 2010/2085 (INI).
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javnih interesov, kot so okolje ali energetska učinkovitost. Pošteni udeleženci na trgu si zelo 
prizadevajo za skladnost z različnimi zahtevami Unije na področju varnosti, okolja ali drugimi 
zahtevami in temu namenijo znatne količine sredstev; vloga nadzora trga je zagotoviti, da 
udeleženci, ki ne spoštujejo pravil, ne pridobijo prednosti na trgu v primerjavi z udeleženci, ki 
jih spoštujejo. Naloga organov za nadzor trga je zagotoviti, da se odkrijejo nevarni ali drugače 
škodljivi proizvodi ali proizvodi, ki ne izpolnjujejo zahtev, in se jim prepreči vstop na trg ali 
se jih z njega umakne. To je v interesu potrošnikov, pa tudi zaupanja vrednih proizvajalcev, 
uvoznikov in distributerjev.

Poročevalka je v številnih predlogih sprememb želela razjasniti, da nadzor trga zajema vse 
različne vidike, opisane v tej uredbi.

Eden o največjih izzivov so omejena sredstva, ki jih države članice namenijo nadzoru trga, 
zlasti ob naraščajočih količinah trgovanja, zato poročevalka predlaga, da bi Komisija morala 
kot del iskanja dolgoročnih rešitev preučiti nove, inovativne tržno zasnovane rešitve, ki bi 
dopolnjevale ukrepe za nadzor trga, ki jih izvajajo samo organi. Poročevalka poudarja, da je 
revizija tretjih oseb sistemov za nadzor kakovosti in proizvodov ena od možnih rešitev.
Komisija bi morala te pripombe vključiti v poročilo o oceni, ki ga bo pripravila v skladu s 
členom 33.

Tesnejše, močnejše, boljše sodelovanje med organi za nadzor držav članic

Ena o sedanjih težav izvira iz slabega sodelovanja, usklajevanja in izmenjave informacij med 
organi za nadzor trga različnih držav članic. Cilj predloga Komisije je to odpraviti s pomočjo 
določb, namenjenih krepitvi izmenjave informacij in dela, pa tudi medsebojne pomoči med 
organi posameznih držav članic, kot tudi s pristojnimi organi tretjih držav.

Izmenjava informacij temelji predvsem na dveh stebrih: na že zelo dobro uveljavljenem 
sistemu hitrega obveščanja RAPEX in na informacijskem in komunikacijskem sistemu za 
nadzor trga za izmenjavo informacij ICSMS za izmenjavo informacij bolj splošne narave. 
Izmenjava preko ICSMS omogoča organom za nadzor trga, da koristno uporabijo izkušnje in 
delo drugih in varčujejo z omejenimi viri, saj jim ni treba na primer ponoviti preverjanj in 
ocen, ki jih je že opravila druga država članica. Poročevalka meni, da je treba te predloge 
popolnoma podpreti in predlaga zgolj razjasnitev nekaterih besedil ustreznih členov.

Ena od ključnih določb za izboljšanje sodelovanja in izmenjave informacij je določba, ki 
predvideva ustanovitev Evropskega foruma za nadzor trga. Forum bi moral služiti kot 
platforma za sodelovanje med organi držav članic, pa tudi med njimi in gospodarskimi 
subjekti ter zainteresiranimi strani, kot so potrošniške organizacije. Poročevalka želi poudariti 
pomen stalnega, strukturiranega sodelovanja pod okriljem bodočega foruma in želi okrepiti 
njegovo prihodnjo vlogo, zato predlaga, da bi se forumu ob prihodnji reviziji uredbe dodelilo 
pooblastilo za izdajanje zavezujočih priporočil kadarkoli bi se strinjal, da so potrebna za 
nadaljnje izboljšanje in okrepitev praks nadzora trga v državah članicah in zlasti na zunanjih 
mejah EU. 

Poleg tega je treba okrepiti vlogo različnih zainteresiranih strani v forumu in zagotoviti 
njihovo redno udeležbo. Različne zainteresirane strani lahko prispevajo dragocen vpogled, saj 
imajo veliko tržnih informacij, in prispevajo k opredelitvi posebnih problematičnih področij 
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in morebitnih rešitev.

Odvračilne kazni

Parlament je v resoluciji iz leta 2011 poudaril pomen odvračilnih kazni, vključno z visokimi 
denarnimi kaznimi, za gospodarske subjekte, ki na enotni trg namerno uvajajo nevarne ali 
neskladne proizvode. 

Gospodarskim subjektom je treba zagotoviti pravične in enake konkurenčne pogoje: tisti, ki 
spoštujejo pravila, ne bi smeli biti kaznovani, ker sistem ni sposoben kaznovati tistih, ki pravil 
namerno ne spoštujejo. Poleg tega je sistem vedno močan toliko, kot je močen njegov 
najšibkejši člen, in bi mu torej koristila večja usklajenost tega področja. 

Da bi imela zakonodaja zares odvračilen učinek po vsej EU, poročevalka predlaga uvedbo 
upravnih kazni, usklajenih po vsej EU. Za večji odvračilni učinek bi morale biti kazni javne. 
Poročevalka predlaga tudi vzpostavitev črnega seznama subjektov, ki so kršili to uredbo.
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PRILOGA – SEZNAM PRISPEVKOV ZAINTERESIRANIH STRANI

Izjava o omejitvi odgovornosti

Seznam zainteresiranih strani je bil oblikovan na podlagi sestankov, dopisov in dokumentov o 
stališčih od trenutka imenovanja za poročevalko pa do roka za ta osnutek poročila, ki je bil 
junija 2013.

Dodati je treba, da seznam ni izčrpen, saj je težko našteti vse vsebovane prispevke in 
zagovorniško delo, ki so bili navdih za poročilo. Pripomniti je tudi treba, da ta osnutek 
poročila označuje samo začetno fazo dela parlamenta, kjer se bodo razprave in zakonodajno
delo nadaljevale do končnega sprejetja te zakonodaje. Zainteresirane strani prispevajo tudi v 
kasnejših fazah, zato seznam v tej fazi ne more biti popoln.

Namen poročevalke je na odprt način pokazati, od kje izvira navdih za ta osnutek poročila.

Seznam zainteresiranih strani

 Evropsko združenje za usklajevanje zastopanja potrošnikov pri standardizaciji (ANEC)
 Evropska potrošniška organizacija (BEUC)
 Konfederacija evropskih gospodarskih združenj (BUSINESSEUROPE) 
 organizacija Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment).
 evropsko združenje industrijske za proizvodnjo strojnega orodja CECIMO
 konfederacija finskih industrijskih panog 
 združenje Cosmetics Europe
 GD za zdravje in varstvo potrošnikov
 GD za podjetništvo in industrijo
 združenje DigitalEurope
 evropsko partnerstvo za energijo in okolje EPEE 
 Eurocommerce
 evropska federacija proizvajalcev vžigalnikov 
 evropsko združenje proizvajalcev pnevmatik in gume
 finsko ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo 
 prihodnje litvansko predsedstvo Svetu Evropske unije jeseni 2013
 irsko predsedstvo Svetu Evropske unije spomladi 2013
 družbe LEGO, Nordic toys in organizacija Toy Industries Europe 
 združenje Orgalime
 nemška inženirska federacija VDMA

 Odbor IMCO je poleg tega organiziral predstavitev o nadzoru trga in svežnju o varnosti 
proizvodov, ki je bila 29. maja 2013. Seznam govorcev in druge informacije so na voljo na 
spletni strani odbora.


