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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 varnosti potrošniških proizvodov 
ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0078),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 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, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko ter Odbora za pravne 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.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva 2001/95/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
3. decembra 2001 o splošni varnosti 
proizvodov določa, da morajo biti 
potrošniški proizvodi varni in da morajo 
organi za nadzor trga v državah članicah 

(1) Direktiva 2001/95/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
3. decembra 2001 o splošni varnosti 
proizvodov določa temeljno zahtevo za 
proizvode na notranjem trgu, da morajo 
biti potrošniški proizvodi varni in da 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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ukrepati proti nevarnim proizvodom ter si 
informacije o njih izmenjevati prek sistema 
Skupnosti za hitro izmenjavo informacij 
RAPEX. Direktivo 2001/95/ES je treba 
temeljito pregledati, da se izboljša njeno 
delovanje in se zagotovi usklajenost s 
spremembami v zakonodaji Unije glede 
nadzora trga, obveznosti gospodarskih 
subjektov in standardizacije. Zaradi 
jasnosti bi bilo treba Direktivo 2001/95/ES 
razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

morajo organi za nadzor trga v državah 
članicah učinkovito ukrepati proti 
nevarnim proizvodom ter si informacije o 
njih izmenjevati prek sistema Skupnosti za 
hitro izmenjavo informacij RAPEX.
Direktivo 2001/95/ES je treba temeljito 
pregledati, da se izboljša njeno delovanje 
in se zagotovi usklajenost s spremembami 
v zakonodaji Unije glede nadzora trga, 
obveznosti gospodarskih subjektov in 
standardizacije. Zaradi jasnosti bi bilo 
treba Direktivo 2001/95/ES razveljaviti in 
nadomestiti s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba je ustrezen pravni instrument, 
saj določa jasna in natančna pravila, ki 
državam članicam ne omogočajo različnih 
razlag pri prenosu. Z uredbo se zagotovi 
tudi istočasno izvajanje pravnih zahtev po 
vsej Uniji.

(2) Uredba je ustrezen pravni instrument, 
saj določa jasna in natančna pravila, ki 
državam članicam ne omogočajo različnih 
razlag pri prenosu in uporabi. Z uredbo se 
zagotovi tudi istočasno izvajanje pravnih 
zahtev po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta uredba mora prispevati k doseganju 
ciljev iz člena 169 PDEU. Zlasti bi morala 
zagotoviti delovanje notranjega trga v 
zvezi s proizvodi, namenjenimi 
potrošnikom, z določitvijo enotnih pravil v 

(3) Za zagotovitev visoke ravni varstva 
potrošnikov bi morala Unija prispevati k 
varovanju zdravja in varnosti potrošnikov. 
V tem smislu je ta uredba bistvena za 
zagotovitev temeljnega cilja notranjega 
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zvezi s splošno varnostno zahtevo, 
ocenjevalnimi merili in obveznostmi 
gospodarskih subjektov. Ker so pravila o 
nadzoru trga, vključno s pravili o sistemu 
RAPEX, določena že v Uredbi (EU) 
št. […/…] [o nadzoru trga proizvodov], ki 
se uporablja tudi za proizvode iz te 
uredbe, v tej uredbi niso potrebne dodatne 
določbe o nadzoru trga ali sistemu 
RAPEX.

trga za varne proizvode, obenem pa 
prispeva k doseganju ciljev iz člena 169 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU).

Or. en

(Glej besedilo v uvodni izjavi 4 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Namen te uredbe bi moral biti 
predvsem zagotoviti delovanje notranjega 
trga v zvezi s proizvodi, namenjenimi 
potrošnikom, z določitvijo enotnih pravil v 
zvezi s splošno varnostno zahtevo, 
ocenjevalnimi merili in obveznostmi 
gospodarskih subjektov. Ker so pravila za 
nadzor trga, vključno s pravili za sistem 
RAPEX, določena v Uredbi (EU) št. [.../... 
Evropskega parlamenta in Sveta, z dne ..., 
o nadzoru trga proizvodov]*, dodatne 
določbe o nadzoru trga ali sistemu 
RAPEX v tej uredbi niso potrebne. 
__________________
* UL: vstaviti številko, datum in sklic na 
Uredbo o nadzoru trga proizvodov (COD 
2013/0048)

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Varnost potrošnikov je v veliki meri 
odvisna od aktivnega uveljavljanja zahtev 
Unije za varnost proizvodov. Dejavnosti za 
nadzor trga na nacionalni ravni in na 
ravni Unije bi morale biti vedno boljše in 
učinkovitejše, da bi se lahko soočile s 
spreminjajočimi se izzivi globalnega trga 
in vse kompleksnejše dobavne verige. 
Pomanjkljivi sistemi za nadzor trga bi 
lahko povzročili izkrivljanje konkurence, 
ogrozili varnost potrošnikov in spodjedli 
zaupanje državljanov v notranji trg. 
Države članice naj bi zato uveljavile 
sistematični pristop, ki bi zagotovil vse 
večjo učinkovitost nadzora trga in drugih 
prisilnih ukrepov ter bi bil dostopen 
javnosti in zainteresiranim strankam.

Or. en

(Glej besedilo v uvodni izjavi 24 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Obrazložitev

Varnost proizvodov in nadzor trga se morata dopolnjevati, da bi okrepili enotni trg. Zato je 
treba določiti stroge zahteve za dejavnosti nadzora trga in to vprašanje v prihodnosti 
obravnavati kot prednostno nalogo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba ne bi smela zajemati storitev.
Vendar bi se za zagotavljanje doseganja 
varovanja zdravja in varnosti potrošnikov 
morala uporabljati za proizvode, ki so 
dobavljeni ali potrošnikom dostopni v 

(6) Ta uredba ne bi smela zajemati storitev.
Vendar bi se za zagotavljanje doseganja 
varovanja zdravja in varnosti potrošnikov 
morala uporabljati za vse proizvode, ki so
uporabljeni, dobavljeni ali potrošnikom 



PE513.309v02-00 8/51 PR\941359SL.doc

SL

okviru opravljanja storitev, vključno s 
proizvodi, ki so jim potrošniki neposredno 
izpostavljeni med zagotavljanjem storitev.
Opremo, s katero se potrošniki prevažajo 
ali potujejo in ki jo upravlja ponudnik 
storitev, bi bilo treba izvzeti iz področja 
uporabe te uredbe, ker jo je treba 
obravnavati v povezavi z varnostjo 
storitev.

dostopni v okviru opravljanja storitev, 
vključno s proizvodi, ki so jim potrošniki 
neposredno izpostavljeni med 
zagotavljanjem storitev s strani ponudnika 
storitve.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se izjeme premaknejo v predlog spremembe 9.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Proizvodi, ki so namenjeni izključno 
za opravljanje poklicne dejavnosti, pa so 
pozneje prešli na potrošniški trg, bi morali 
izpolnjevati zahteve te uredbe, ker lahko 
ogrožajo zdravje in varnost potrošnika, 
kadar se uporabljajo pod razumno 
predvidljivimi pogoji.

Or. en

(Glej besedilo v uvodni izjavi 10 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Opremo, s katero potrošniki potujejo 
in ki jo upravlja ponudnik storitev, bi bilo 
treba izvzeti iz področja uporabe te 
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uredbe, ker jo je treba obravnavati v 
povezavi z varnostjo storitev.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Čeprav ta uredba ureja varnost 
proizvodov v kontekstu zagotavljanja 
storitev, je zakonodaja Unije še vedno 
potrebna za zahteve splošne varnosti za 
potrošniške storitve, saj varnost 
potrošniških storitev v zakonodaji Unije ni 
urejena. Glede na sedanji fragmentiran 
pristop držav članic k varnosti 
potrošniških storitev, bi morala Komisija 
oceniti in preučiti izvedljivost uvedbe 
horizontalnega okvira Unije za varnost 
potrošniških storitev. 

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora v bližnji prihodnosti pripraviti zakonodajni okvir za varnost storitev, saj v 
trenutnih razmerah obstaja pravna vrzel. Enotna ureditev vprašanja mora v področje 
uporabe te uredbe vključiti proizvode, s katerimi so potrošniki v stiku pri uporabi storitve.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Kljub razvoju sektorske usklajevalne 
zakonodaje Unije, ki obravnava varnostne 
vidike posebnih proizvodov ali kategorij 
proizvodov, je praktično nemogoče sprejeti 
zakonodajo Unije za vse potrošniške 

(7) Kljub razvoju sektorske usklajevalne 
zakonodaje Unije, ki obravnava varnostne 
vidike posebnih proizvodov ali kategorij 
proizvodov, je praktično nemogoče sprejeti 
zakonodajo Unije za vse potrošniške 
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proizvode, ki obstajajo ali jih je mogoče 
razviti. Zato je še vedno potreben 
horizontalni zakonodajni okvir za 
zapolnitev vrzeli in zagotavljanje varstva 
potrošnikov, ki sicer ni zagotovljena, zlasti 
za doseganje visoke ravni varovanja 
zdravja in varstva potrošnikov, kot
zahtevata člena 114 in 169 PDEU.

proizvode, ki obstajajo ali jih je mogoče 
razviti. Zato je še vedno potreben obsežen
horizontalni zakonodajni okvir za
obravnavo takšnih proizvodov ter za
zapolnitev vrzeli in dopolnitev določb v 
obstoječi ali prihodnji posebni zakonodaji, 
zlasti za doseganje visoke ravni varovanja 
zdravja in varstva potrošnikov, kot
zahtevajo členi 114, 169 in 191 PDEU.

Or. en

(Glej besedilo v uvodni izjavi 5 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Obrazložitev

Ta uredba bo še naprej delovala kot varovalo za varnost proizvodov, kot je sedaj poudarjeno 
v direktivi o splošni varnosti proizvodov v delih, ki se nanašajo na primere, kadar v 
zakonodaji Unije ni bolj natančnih varnostnih določb, in tako zagotavljala varnost vseh 
proizvodov, ki se dajejo na trg.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za potrošniške proizvode iz te uredbe 
bi bilo treba področje uporabe njenih 
različnih delov jasno razmejiti od sektorske 
usklajevalne zakonodaje Unije. Medtem ko 
bi se morale splošna zahteva za varnost 
proizvodov in povezane določbe 
uporabljati za vse potrošniške proizvode, 
se obveznosti gospodarskih subjektov ne bi 
smele uporabljati, kadar usklajevalna 
zakonodaja Unije vsebuje enake 
obveznosti, kot je zakonodaja Unije o 
kozmetiki, igračah, električnih napravah ali 
gradbenih proizvodih.

(8) Za potrošniške proizvode iz te uredbe 
bi bilo treba področje uporabe njenih 
različnih delov jasno razmejiti od sektorske 
usklajevalne zakonodaje Unije. Medtem ko 
bi se morale splošna zahteva za varnost 
proizvodov in povezane določbe iz 
poglavja I te uredbe uporabljati za vse 
potrošniške proizvode, se obveznosti 
gospodarskih subjektov ne bi smele 
uporabljati, kadar usklajevalna zakonodaja 
Unije vsebuje enake obveznosti, kot je 
zakonodaja Unije o kozmetiki, igračah, 
električnih napravah ali gradbenih 
proizvodih.

Or. en
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Obrazložitev

Redakcijsko pojasnilo. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Področje uporabe te uredbe ne bi 
smelo biti omejeno na katero koli prodajno 
tehniko za potrošniške proizvode, torej bi 
moralo zajemati tudi prodajo na daljavo.

(10) Področje uporabe te uredbe ne bi 
smelo biti omejeno na katero koli prodajno 
tehniko za potrošniške proizvode, torej bi 
moralo zajemati tudi prodajo na daljavo, 
kot je elektronska spletna prodaja.

Or. en

(Glej besedilo v uvodni izjavi 7 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Obrazložitev

S tem pojasnilom se poudari vključitev spletne prodaje v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Glede na število proizvodov iz tretjih 
držav, ki jih potrošniki kupijo prek spleta 
in ki niso nujno v skladu z evropskimi 
standardi in s tem ogrožajo varnost in 
zdravje potrošnikov, bi se morala 
Komisija osredotočiti na krepitev 
zaupanja potrošnikov v spletno trgovino 
prek izobraževanja in kampanj 
osveščanja. Komisija bi morala preučiti 
možnost uvedbe spletne oznake zaupanja, 
s katero bi proizvajalec na svoji spletni 
strani izrazil, da je seznanjen z določbami 
in zahtevami te uredbe.
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Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta uredba bi se morala uporabljati za 
rabljeno blago, ki znova vstopi v dobavno 
verigo med komercialno dejavnostjo, razen 
za rabljene proizvode, za katere potrošnik 
ne more razumno pričakovati, da 
izpolnjujejo najnaprednejše varnostne 
standarde, kot so starine.

(11) Ta uredba bi se morala uporabljati za 
rabljeno blago, ki znova vstopi v dobavno 
verigo med komercialno dejavnostjo, pod 
pogojem, da je bilo dano na trg kot tako, 
in rabljeno blago, ki je bilo dano na trg po 
začetku veljave te uredbe, razen za 
rabljene proizvode, za katere potrošnik ne 
more razumno pričakovati, da izpolnjujejo 
najnaprednejše varnostne standarde, kot so 
starine.

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva retroaktivnost zakonodaje za rabljeno blago ne sme biti pravne negotovosti.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta uredba bi se morala uporabljati tudi 
za potrošniške proizvode, ki niso živila, 
vendar so jim podobna in se zlahka 
zamenjajo za živila tako, da jih potrošniki, 
zlasti otroci, lahko dajo v usta, jih sesajo 
ali zaužijejo, kar lahko povzroči na primer 
zadušitev, zastrupitev, predrtje ali zaprtje 
prebavnega trakta. Navedene proizvode, 
podobne živilom, je doslej urejala 
Direktiva Sveta 87/357/EGS z dne
25. junija 1987 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi 
zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali 

(12) Ta uredba bi se morala uporabljati tudi 
za potrošniške proizvode, ki niso živila, 
vendar so jim podobna in se zlahka 
zamenjajo za živila tako, da jih potrošniki, 
zlasti otroci, lahko dajo v usta, jih sesajo 
ali zaužijejo, kar lahko povzroči na primer 
zadušitev, zastrupitev, predrtje ali zaprtje 
prebavnega trakta, in torej prepovedati 
njihovo trženje, uvoz in izdelavo ter izvoz.
Navedene proizvode, podobne živilom, je 
doslej urejala Direktiva Sveta 87/357/EGS 
z dne 25. junija 1987 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, 
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varnost potrošnikov, ki bi jo bilo treba 
razveljaviti.

ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo 
zdravje ali varnost potrošnikov, ki bi jo 
bilo treba razveljaviti.

Or. en

Obrazložitev

Ker se s to uredbo razveljavi Direktiva 87/357/EGS o proizvodih, podobnih živilom, in se jih 
prenese v vidike pri ocenjevanju proizvodov (člen 6 (e) te uredbe), ni jasno, ali bo prepoved 
trženja, uvoza, proizvodnje in izvoza proizvodov, podobnih živilom, še veljala. S tem 
predlogom sprememb bo prepoved, kot je navedena v Direktivi 87/357/EGS, še naprej veljala 
v tej uredbi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Previdnostno načelo, kot je 
določeno v členu 191(2) PDEU, in 
izpostavljeno med drugim v sporočilu 
Komisije o previdnostnem načelu z dne 2. 
februarja 2000, je temeljno načelo za 
varnost proizvodov in varnost potrošnikov 
ter ga je treba ustrezno upoštevati pri 
oceni varnosti proizvoda.

Or. en

(Glej Sporočilo Komisije o previdnostnem načelu z dne 2. februarja 2000 (KOM(2000) 
0001).)

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Previdnostno načelo ima temeljno 
vlogo v sodni praksi Unije na področju 
varstva potrošnikov. Načelo je treba 
interpretirati predvsem v skladu s sodbo 
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Splošnega sodišča z dne 26. novembra 
2002 v združenih zadevah T-74/00 in 
drugi, Artedogan GmbH in drugi proti 
Komisiji Evropskih skupnosti1, ki določa, 
da je obseg previdnostnega načela širši, 
kljub temu da je v PDEU omenjeno le v 
povezavi z okoljsko politiko, in da je 
namenjeno zagotavljanju visoke ravni 
zaščite zdravja in okolja ter varnosti 
potrošnikov. 
_____________
1 [2002] ECR II-04045

Or. en

(Glej sodbe Sodišča prve stopnje z dne 26. novembra 2002 v združenih zadevah T-74/00, T-
76/00, T-83/00 to T-85/00, T-132/00, T-137/00 in T-141/00).)

Obrazložitev

V sodbi v združenih zadevah T-74/00 in drugih je poudarjeno, predvsem v odstavkih 181–186, 
da je previdnostno načelo horizontalne narave in se ne uporablja zgolj za okoljske politike.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13c) Ta uredba bi morala upoštevati tako 
imenovane „otrokom všečne proizvode“, 
katerih zasnova na kakršen koli način 
spominja na drug predmet, ki je splošno 
prepoznan kot všečen otrokom ali 
namenjen njim. Pojem „otrokom všečen 
proizvod“ je treba upoštevati predvsem pri 
ocenjevanju varnosti proizvoda.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13d) Pri ocenjevanju varnosti proizvoda 
je potrebna posebna pozornost, če je 
proizvod povzročil poškodbe, ki so bile 
priglašene v vseevropsko zbirko podatkov 
o poškodbah, kot je bila vzpostavljena z 
Uredbo (EU) št. [.../..., Evropskega 
parlamenta in Sveta, z dne ..., o nadzoru 
trga proizvodov]*.
_______________
* UL: vstaviti številko, datum in sklic na 
Uredbo o nadzoru trga proizvodov (COD 
2013/0048)

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev vseevropske zbirke podatkov o poškodbah je treba vključiti v načrtovano uredbo 
o nadzoru trga proizvodov (COM(2013)0075).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi preprečili prekrivanje varnostnih 
zahtev in nasprotja z drugo zakonodajo 
Unije, bi bilo treba domnevati, da je 
proizvod, ki je skladen s sektorsko 
usklajevalno zakonodajo Unije, katere cilj 
je varovanje zdravja in varnosti oseb, varen 
v skladu s to uredbo.

(14) Da bi preprečili prekrivanje varnostnih 
zahtev in nasprotja z drugo zakonodajo 
Unije, bi bilo treba domnevati, da je 
proizvod, ki je skladen s sektorsko 
usklajevalno zakonodajo Unije, katere cilj 
je varovanje zdravja in varnosti oseb, varen 
v skladu s to uredbo, pod pogojem, da je 
bilo upoštevano previdnostno načelo.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Izkušnje kažejo, da oznaka CE 
potrošnikom daje napačen vtis, da so 
oblasti proizvod odobrile kot varen za 
potrošnike. Oznaka CE+, ki pomeni, da je 
pooblaščen neodvisen tretji organ, 
pristojen za oceno varnosti določenega 
proizvoda, preskusil proizvod in ugotovil, 
da je skladen z zahtevami iz te uredbe, 
pojasnjuje, da je originalna oznaka CE 
oznaka proizvajalca o skladnosti z 
zahtevami. Oznaka CE+ bi morala 
potrošnikom jasno pokazati, da je 
pristojni organ ugotovil, da je proizvod 
varen, in bi morala biti prepoznana kot 
dodatek k sedanji oznaki CE.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Gospodarski subjekti bi morali biti 
odgovorni za skladnost proizvodov v 
povezavi z njihovimi ustreznimi vlogami v 
dobavni verigi, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti potrošnikov.

(15) Gospodarski subjekti bi morali biti 
odgovorni za skladnost proizvodov v 
povezavi z njihovimi ustreznimi vlogami v 
dobavni verigi, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti potrošnikov. 
V tem smislu bi morala obstajati stroga 
uskladitev z določbami glede obveznosti 
gospodarskih subjektov iz Sklepa št. 
768/2008/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem 
okviru za trženje proizvodov1, saj bi to 
zagotovilo enake obveznosti za 
gospodarske subjekte, za katere se 
uporablja usklajena zakonodaja, in za 
tiste, za katere se uporablja neusklajena 
zakonodaja iz te uredbe.
_____________
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1 UL L 218, 13.08.2008, str. 82.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi stroge uskladitve glede določb o obveznostih gospodarskih subjektov so potrebne 
redakcijske spremembe določb te uredbe na to temo, da bi bile določbe sklepa kar najbolj 
jasno prenesene.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Proizvajalci bi morali zagotoviti, da 
so proizvodi, ki jih dajo na trg, zasnovani 
in izdelani v skladu z varnostnimi 
zahtevami iz te uredbe. Da bi pojasnili 
obveznosti proizvajalca in kar najbolj 
zmanjšali upravno breme, bi morala 
Komisija razviti metodologijo Unije za 
splošno oceno tveganja proizvodov in 
uporabnikom prijazna elektronska orodja 
za analizo tveganja. Metodologija bi 
morala na podlagi najboljših praks in 
prispevkov zainteresiranih strani 
zagotoviti učinkovito orodje za oceno 
tveganja, ki bi ga proizvajalci lahko 
uporabljali pri zasnovi proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

V večletnem načrtu Komisije, ki je bil objavljen s predlogom uredbe o varnosti potrošniških 
proizvodov, je predviden skupni pristop k oceni tveganja. Da bi v celoti izkoristili 
metodologijo, bi morali biti proizvajalci obvezani k vključitvi te metodologije v oblikovanje 
proizvodov. Komisija bi morala razviti elektronsko orodje za oceno tveganja, ki bi bilo na 
voljo gospodarskim subjektom in organov za nadzor trga.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Distributer bi moral zagotoviti, da 
proizvajalec in uvoznik izpolnjujeta svoje 
obveznosti, in sicer preveriti oznako na 
proizvodu ali njegovi embalaži, ki vsebuje 
ime, znamko ali naslov, na katerem je 
mogoče stopiti v stik s proizvajalcem ali 
uvoznikom, ter številko serije, serijsko 
številko ali druge elemente na proizvodu 
za njegovo identifikacijo. Distributer ni 
obvezan preveriti vsakega proizvoda 
posebej, razen če oceni, da proizvajalec ali 
uvoznik nista izpolnila svojih obveznosti.

Or. en

(Glej besedilo dokumenta Komisije „Direktiva o varnosti igrač 2009/48/ES – pojasnilo in 
smernice“ z dne 11. septembra 2011, str. 146.)

Obrazložitev

Treba je poudariti, da distributerji ne bodo preverjali vsakega proizvoda posebej. V tej 
uvodni izjavi so določbe o obveznostih distributerjev razložene brez sprememb besedila 
zadevnega člena.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Globalizacija, vse več zunanjega 
izvajanja in povečevanje mednarodne 
trgovine pomenijo, da se na trgih po vsem 
svetu trguje z vedno več izdelki, zato je 
tesno sodelovanje med svetovnimi 
regulatorji in drugimi zainteresiranimi 
stranmi na področju varnosti potrošniških 
proizvodov bistveno za obravnavo izzivov 
kompleksne dobavne verige in obsežnejše 
trgovine. Predvsem Komisijo je treba 
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spodbujati k izboljšanju osveščenosti o 
zagotavljanju varnosti prek zasnove 
proizvodov, in sicer z dvostranskim 
sodelovanjem z organi tretjih držav za 
nadzor trga. 

Or. en

(Glej besedilo odstavka 10 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o reviziji 
direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga (2010/2085(INI).)

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Obstoječe sisteme sledljivosti in 
postopke za identifikacijo bi bilo treba 
učinkovito izvrševati in jih izboljšati.  V 
zvezi s tem so potrebne ocene in 
vrednotenja uporabe obstoječih 
tehnologij.

Or. en

(Glej besedilo odstavka 23 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o reviziji 
direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga (2010/2085(INI).)

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20c) Komisija bi morala oceniti, kako je 
mogoče olajšati uporabo posebnih 
tehnologij spremljanja in sledenja in 
tehnologij potrjevanja pristnosti izdelkov, 
da bi v prihodnosti izboljšala sledljivost. 
Pri tem bi morale ocenjene tehnologije 
med drugim zagotavljati varnost 
potrošniških proizvodov, izboljšati 
mehanizme sledenja in preprečiti 
nepotrebno upravno obremenjevanje 
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gospodarskih subjektov, da bi preprečili 
prenašanje teh stroškov na potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20d) Pri ugotavljanju, za katere 
posamezne proizvode morajo gospodarski 
subjekti, ki jih dajejo na trg, vzpostaviti ali 
uporabljati sistem sledljivosti, bi morala 
Komisija predvsem upoštevati naravo 
poškodbe, o kateri je bila obveščena prek 
vseevropske zbirke podatkov o poškodbah, 
število obvestil prek sistema RAPEX in 
resnost tveganj, o katerih je bila 
obveščena. Komisija bi morala vključiti 
tudi ustrezne zainteresirane strani, zlasti 
Evropski forum za nadzor trga, kot je 
določeno v Uredbi (EU) št. [../.. 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
o nadzoru trga proizvodov]*.
____________
* UL: vstaviti številko, datum in sklic na 
Uredbo o nadzoru trga proizvodov (COD 
2013/0048).

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20e) Na podlagi ustanovitve nacionalnih 
kontaktnih točk iz Uredbe (EU) 
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št. 764/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. julija 2008, ki določa 
postopke za uporabo nekaterih 
nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, 
ki se zakonito tržijo v drugi državi 
članici1, bi morale kontaktne točke za 
varnost proizvodov delovati kot 
informacijski centri v državah članicah, ki 
bi gospodarskim subjektom zagotavljali 
usmerjanje in usposabljanje o varnostnih 
zahtevah za proizvode in zakonodaji.
__________________
1UL L 218, 13.8.2008, str. 21.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Oznaka porekla dopolnjuje osnovne 
zahteve po sledljivosti v zvezi z imenom in 
naslovom proizvajalca. Oznaka države 
porekla še zlasti pomaga pri identifikaciji 
dejanskega kraja proizvodnje v tistih 
primerih, v katerih ni mogoče stopiti v stik 
s proizvajalcem oziroma je njegov naslov 
drugačen od naslova proizvodnega obrata. 
Takšne informacije lahko olajšajo nalogo 
organov za nadzor trga pri sledenju 
proizvodu do dejanskega kraja proizvodnje 
in omogočajo stike z organi v državah 
porekla v okviru dvostranskega ali 
večstranskega sodelovanja v zvezi z 
varnostjo potrošniških proizvodov, da se 
sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi.

(21) Oznaka porekla je potrebno dopolnilo 
k osnovnim zahtevam po sledljivosti iz te 
uredbe v zvezi z imenom in naslovom 
proizvajalca. Poleg tega oznaka države 
porekla pomaga pri identifikaciji 
dejanskega kraja proizvodnje v tistih 
primerih, v katerih ni mogoče stopiti v stik 
s proizvajalcem, je njegov naslov drugačen 
od naslova proizvodnega obrata, ime in 
naslov proizvajalca manjkata ali je naslov 
bil na embalaži, ki je ni mogoče najti. 
Takšne informacije lahko olajšajo nalogo 
organov za nadzor trga pri sledenju 
proizvodu do dejanskega kraja proizvodnje 
in omogočajo stike z organi v državah 
porekla v okviru dvostranskega ali 
večstranskega sodelovanja v zvezi z 
varnostjo potrošniških proizvodov, da se 
sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi.

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Oznaka porekla proizvoda bi 
potrošnikom olajšala dostop do informacij 
o proizvodni verigi in tako izboljšala 
njihovo ozaveščenost. Zlasti pri 
označevanju imena proizvajalca v skladu 
z obveznostmi gospodarskega subjekta 
obstaja tveganje zavajanja potrošnikov, 
saj oznaka proizvajalca potrošniku še ne 
omogoča nujno, da ugotovi kraj 
proizvodnje. Zato je oznaka porekla edini 
način, kako lahko potrošnik ugotovi 
državo proizvodnje.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) V številnih jurisdikcijah trgovinskih 
partnerjev Unije je pri označevanju 
proizvoda in v carinskih deklaracijah 
oznaka porekla obvezna. Uvedba oznake 
porekla v skladu s to uredbo bo ureditev v 
Uniji uskladila z mednarodno ureditvijo 
na področju trgovanja. Ker zahteva po 
oznaki porekla pokriva vse neživilske 
proizvode na ozemlju Unije, tako uvožene 
kot neuvožene, bo s tem tudi usklajena z 
mednarodnimi trgovinskimi zahtevami 
Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Kazni za kršitve te uredbe bi bilo 
treba nameniti financiranju organov za 
nadzor trga v zadevni državi članici, ki 
gospodarskemu subjektu naloži sankcijo.

Or. en

Obrazložitev

Določbe v zvezi s sankcijami je treba racionalizirati v skladu s sprejetimi določbami 
načrtovane uredbe o nadzoru trga (COM(2013)0075).

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30b) Zaradi razdrobljenih in različnih 
ravni kazni v državah članicah je treba 
preučiti izvedljivost usklajene uvedbe 
kazni, vključno z visokimi kaznimi za 
gospodarske subjekte, ki namerno uvedejo 
nevaren ali neskladen proizvod na 
notranji trg. Zato bi morale biti prepovedi 
proizvodov čim večkrat javno objavljene, 
da se poveča vidnost nadzora na mejah in 
nadzora trga ter da bi gospodarske 
subjekte odvrnili od nezakonitega 
poslovanja.

Or. en

(Glej besedilo odstavka 4 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o reviziji 
direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga (2010/2085(INI).)
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila o varnosti 
potrošniških proizvodov, ki se dajejo na trg 
ali so dostopni na trgu Unije.

Ta uredba določa pravila o varnosti 
potrošniških proizvodov, ki se dajejo na trg 
ali so dostopni na trgu Unije. Glavni cilj te 
direktive je zagotoviti, da so proizvodi, ki 
so dani na trg ali dostopni na njem, varni.

Or. en

(Glej člen 1 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o 
splošni varnosti proizvodov)

Obrazložitev

Stalni cilj te uredbe mora biti zagotovitev enotnega trga.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) opremo, na kateri se potrošniki vozijo 
ali potujejo in ki jo upravlja ponudnik 
storitve v okviru storitve, ki se opravlja za 
potrošnike;

(h) opremo, s katero se potrošniki vozijo 
ali potujejo in ki jo upravlja ponudnik 
storitve v okviru storitve, ki se opravlja za 
potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poglavja od II do IV te uredbe se ne 
uporabljajo za proizvode, za katere veljajo 
zahteve za varovanje zdravja in varnosti 

4. Poglavji II in III te Uredbe se ne 
uporabljajo za proizvode, za katere veljajo 
zahteve, določene v usklajevalni 
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ljudi, določene v usklajevalni zakonodaji 
Unije ali v skladu z njo.

zakonodaji Unije ali v skladu z njo. Kadar 
veljajo za proizvode posebne varnostne 
zahteve, ki jih določa zakonodaja Unije, 
se poglavji II in III te direktive 
uporabljata le za tiste vidike in tveganja 
ali vrste tveganja, za katere te zahteve ne 
veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba bo še naprej delovala kot varovalo za varnost proizvodov, kot je sedaj poudarjeno 
v direktivi o splošni varnosti proizvodov v delih, ki se nanašajo na primere, kadar v 
zakonodaji Unije ni bolj natančnih varnostnih določb, in tako zagotavljala varnost vseh 
proizvodov, ki se dajejo na trg.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „varen proizvod“ pomeni vsak 
proizvod, ki pod običajnimi ali razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe zadevnega 
proizvoda, vključno s trajanjem uporabe in, 
kadar je to primerno, njegovim dajanjem v 
uporabo ter zahtevami glede namestitve in 
vzdrževanja, ne predstavlja nobenega 
tveganja ali predstavlja le minimalna 
tveganja v skladu z uporabo proizvoda, ki 
se štejejo za sprejemljiva in v skladu z 
visoko ravnjo varovanja zdravja in varnosti 
ljudi;

(1) „varen proizvod“ pomeni vsak 
proizvod, ki pod običajnimi ali razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe zadevnega 
proizvoda, vključno s trajanjem uporabe in, 
kadar je to primerno, njegovim dajanjem v 
uporabo ter zahtevami glede namestitve in 
vzdrževanja, ne predstavlja nobenega 
tveganja ali predstavlja le minimalna 
tveganja v skladu z uporabo proizvoda, ki 
se štejejo za sprejemljiva in v skladu z 
visoko ravnjo varovanja zdravja in varnosti 
ljudi ter previdnostnim načelom;

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „nevaren proizvod� pomeni vsak 
proizvod, ki ni varen proizvod v skladu s 
pomenom iz točke 1;

Or. en

(Glej besedilo v členu 2 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.
decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „resno tveganje“ pomeni tveganje, za 
katero se zahtevajo hitro ukrepanje in 
nadaljnji ukrepi, vključno s primeri, v 
katerih morda ni takojšnjih učinkov.

(17) „resno tveganje“ pomeni tveganje ali 
izpostavljenost tveganju, izrednim 
razmeram ali nevarnosti, vključno s 
primeri, v katerih morda ni takojšnjih 
učinkov, za katero se zahtevajo hitro 
ukrepanje in nadaljnji ukrepi javnih 
organov.

Or. en

(Glej besedilo v členu 2(d) Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) „storitev� pomeni vsako 
samostojno gospodarsko dejavnost, ki se 
praviloma opravlja za plačilo, kot izhaja iz 
člena 57 PDEU;

Or. en
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(Glej besedilo Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36.)

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Prepoved trženja, uvoza, proizvodnje ali 

izvoza proizvodov, podobnih živilom
Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za prepoved trženja, uvoza, 
proizvodnje in izvoza proizvodov, ki sicer 
niso živila, a so jim podobni, in se 
utegnejo zamenjati za živilo zaradi svoje 
oblike, vonja, barve, videza, embalaže, 
označevanja, obsega, velikosti ali drugih 
lastnosti.

Or. en

(Glej besedilo Direktive Sveta 87/357/EGS z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost 

potrošnikov.)

Obrazložitev

Ker se s to uredbo razveljavi Direktiva 87/357/EGS o proizvodih, podobnih živilom, in se jih 
prenese v vidike pri ocenjevanju proizvodov (člen 6 (e) te uredbe), ni jasno, ali bo prepoved 
trženja, uvoza, proizvodnje in izvoza proizvodov, podobnih živilom, še veljala. S tem 
predlogom sprememb bo prepoved, kot je navedena v Direktivi 87/357/EGS, še naprej veljala 
v tej uredbi.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domneva o varnosti organom za nadzor 
trga ne preprečuje ukrepanja v skladu z 
določbami Uredbe (EU) št. [.../... 
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Evropskega parlamenta in sveta z dne … 
o nadzoru trga proizvodov]*, kadar 
obstajajo novi dokazi, da kljub 
upoštevanju meril in skladnosti z njimi, 
proizvod predstavlja tveganje.
___________
* UL: vstaviti številko, datum in sklic na 
Uredbo o nadzoru trga proizvodov (COD 
2013/0048).

Or. en

(Glej besedilo predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov 
(COM(2013)0075), odstavek 13(3).)

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Vidiki za ocenjevanje varnosti proizvodov Vidiki za ocenjevanje skladnosti splošnih 
zahtev za varnost proizvodov 

Or. en

Obrazložitev

Ocena proizvodov iz te uredbe je ocena skladnosti zahtev za proizvode in ne ocena varnosti v 
svojem širokem pomenu.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ni usklajevalne zakonodaje Unije, 
evropskih standardov ali zdravstvenih in 
varnostnih zahtev, določenih v zakonodaji 
države članice, v kateri je proizvod 
dostopen na trgu, kot je določeno v točkah 
(a), (b) in (c) člena 5, se pri ocenjevanju, 
ali je proizvod varen, upoštevajo zlasti

1. Če ni usklajevalne zakonodaje Unije, 
evropskih standardov ali zdravstvenih in 
varnostnih zahtev, določenih v zakonodaji 
države članice, v kateri je proizvod 
dostopen na trgu, kot je določeno v točkah 
(a), (b) in (c) člena 5, pri ocenjevanju, ali je 
proizvod varen, gospodarski subjekti in 
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naslednji vidiki: organi držav članic za nadzor trga
upoštevajo zlasti previdnostno načelo, kot 
je določeno v členu 191(2) PDEU, in
naslednje vidike:

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kategorije potrošnikov, ki so med 
uporabo proizvoda izpostavljeni tveganju, 
zlasti ranljivih potrošnikov;

(d) kategorije potrošnikov, ki so med 
uporabo proizvoda izpostavljeni tveganju, 
zlasti ranljivih potrošnikov, kot so otroci, 
starejši in invalidi, ob upoštevanju 
ranljivosti zaradi posebnih kategorij 
proizvodov;

Or. en

Obrazložitev

Širša opredelitev ranljivih potrošnikov izhaja iz uvodne izjave 13 te uredbe.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) videz proizvoda in zlasti, kadar je 
proizvod, ki sicer ni živilo, podoben živilu 
in se utegne zamenjati za živilo zaradi 
njegove oblike, vonja, barve, videza, 
embalaže, označevanja, obsega, velikosti 
ali drugih lastnosti.

(e) videz in lastnosti proizvoda, njegova 
embalaža in predstavitev potrošnikom ali 
drugim kupcem. To vključuje morebitni 
zavajajoč videz, zlasti kadar je proizvod, ki 
sicer ni zasnovan za otroke, kakor koli 
podoben drugemu predmetu, za katerega 
je splošno znano, da je zaradi svoje oblike
in lastnosti privlačen za otroke ali je 
namenjen njihovi uporabi.

Or. en
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(Glej besedilo Sklepa Komisije 2008/357/ES L 120, 7.5.2008, str. 11.)

Obrazložitev

Proizvode, ki so privlačni za otroke, je treba vključiti v celovit zakonodajni okvir Unije. 
Namen tega je te specifikacije in lastnosti upoštevati pri ocenjevanju varnosti proizvodov.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) razumna pričakovanja potrošnikov v 
zvezi z varnostjo glede narave, sestave in 
predvidene uporabe proizvoda;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je namenjena temu, da se pri ocenjevanju skladnosti z varnostnimi zahtevami 
upoštevajo drugi vidiki.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) previdnostno načelo;

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) če so proizvod, kategorije ali skupine 
proizvodov povzročili poškodbe, 
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prijavljene v vseevropski zbirki podatkov o 
poškodbah, kot je določeno v Uredbi (EU) 
št. [.../... Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne … o nadzoru trga proizvodov]*.
_____________
* UL: vstaviti številko, datum in sklic na 
Uredbo o nadzoru trga proizvodov (COD 
2013/0048).

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev vseevropske zbirke podatkov o poškodbah je treba vključiti v načrtovano uredbo 
o nadzoru trga proizvodov (COM(2013)75).

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) razumna pričakovanja potrošnikov 
glede varnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da se pri ocenjevanju skladnosti z varnostnimi 
zahtevami upoštevajo tudi drugi vidiki.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Oznaka CE

1. Znak CE+ namesti samo proizvajalec 
ali njegov pooblaščeni zastopnik.
2. Znak se namesti le na potrošniške 
proizvode, ki jih zajema ta uredba, in ne 
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na druge proizvode.
3. Z namestitvijo znaka CE+ proizvajalec 
navede, da je proizvod testiral akreditiran 
organ, pristojen za oceno varnosti 
posameznih proizvodov, ki je ugotovil, da 
proizvod izpolnjuje varnostne zahteve iz te 
uredbe.
4. Znak CE+ je edini znak, ki potrjuje, da 
je bil proizvod testiran, pri čemer je bilo 
pri tem ugotovljeno, da je varen.
5. Nameščanje znakov, označb ali napisov 
na proizvod, ki bi lahko zavedli tretje 
strani glede pomena ali oblike oznake 
CE+ ali obojega, je prepovedano. Na 
proizvod je lahko nameščena katera koli 
druga oznaka pod pogojem, da s tem niso 
zmanjšani prepoznavnost, čitljivost in 
pomen oznake CE+.
6. Države članice zagotovijo pravilno 
uporabo pravil glede oznake CE+ in ob 
nepravilni rabi oznake ustrezno ukrepajo. 
Države članice lahko določijo tudi kazni, 
ki lahko za resne kršitve vključujejo 
kazenske sankcije. Navedene kazni so 
sorazmerne z resnostjo kršitve in 
učinkovito odvračajo od protipravne 
uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Oznaka CE pošlje potrošniku signal, da je proizvod varen. Pri tem pa gre zgolj za navedbo 
proizvajalca, da sprejema odgovornost za skladnost proizvoda z vsemi zahtevami iz ustrezne 
zakonodaje, ki se uporabljajo. Predlagana oznaka CE+se doda k oznaki CE in označuje, da 
je proizvod testirala neodvisna tretja stran ter da je pristojni organ ugotovil, da je varen. 

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci sorazmerno z možnimi Proizvajalci sorazmerno z možnimi 
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tveganji pripravijo tehnično 
dokumentacijo. Tehnična dokumentacija 
vključuje, kakor je primerno:

tveganji pripravijo tehnično 
dokumentacijo. Tehnična dokumentacija 
vsebuje:

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 20, ki 
določa, katere vidike mora proizvajalec 
pregledati pri analizi možnih tveganj, 
vključno s formatom za analizo iz točke 
(b) prvega pododstavka tega odstavka.  Da 
bi čim bolj zmanjšala dodatno 
obremenitev proizvajalcev, Komisija pri 
sprejemanju teh aktov upošteva vse 
obstoječe instrumente analize tveganja, 
vključno z najboljšo prakso med 
proizvajalci. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z vgrajeno varnostjo in proizvajalca zavezuje, da v čim bolj 
zgodnji fazi načrtovanja proizvoda opravi temeljito analizo tveganja. Komisijo se poziva, naj 
uporabi obstoječe instrumente, ki so že na voljo, ter naj se zlasti naveže na delo, ki poteka v 
okviru večletnega načrta, katerega cilj je določiti postopek ocenjevanja tveganja za 
proizvode, ki bi veljal za vso EU. 

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu 
priložena navodila in varnostne informacije 

Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu 
priložena navodila in varnostne informacije 
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v jeziku, ki ga potrošniki brez težav 
razumejo, kakor določi država članica, v 
kateri je proizvod dostopen, razen kadar se 
proizvod lahko uporablja varno in tako 
kot je predvidel proizvajalec brez takšnih 
navodil in varnostnih informacij.

v jeziku, ki ga potrošniki brez težav 
razumejo, kakor določi zadevna država 
članica, v kateri je proizvod dostopen.

Or. en

Obrazložitev

Črtani stavek ni Črtani stavek ni iz člena R2 (7) Sklepa št. 768/2008/ES.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na 
trg, ni varen ali kako drugače ni v skladu s 
to uredbo, nemudoma sprejmejo popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda, 
ga umaknejo ali odpokličejo, če je to 
primerno. Kadar proizvod ni varen, 
proizvajalci o tem nemudoma obvestijo 
tudi organe za nadzor trga države članice, v 
kateri so omogočili dostopnost svojih 
proizvodov, in jim predložijo zlasti 
podrobnosti o tveganju za zdravje in 
varnost ter morebitnih sprejetih popravnih 
ukrepih.

9. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na 
trg, ni varen ali kako drugače ni v skladu s 
to uredbo, nemudoma sprejmejo popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda, 
ga umaknejo ali odpokličejo, če je to 
primerno, obenem pa ustrezno in 
učinkovito opozorijo potrošnike, ki so 
ogroženi zaradi neskladnosti proizvoda.
Kadar proizvod ni varen, proizvajalci o tem 
nemudoma obvestijo tudi organe za nadzor 
trga države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost svojih proizvodov, in jim 
predložijo zlasti podrobnosti o tveganju za 
zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih 
popravnih ukrepih.

Or. en

(Glej besedilo v členu 5(1)(b) Direktive št. 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Opozorila, ki vplivajo na odločitev o 
nakupu proizvoda, kot so tista, ki določajo 
najnižjo in najvišjo starost ali težo 
uporabnika, in druga pomembna 
opozorila, se nahajajo na embalaži
proizvoda ali so na kakšen drugačen 
način jasno vidna potrošniku pred 
nakupom, tudi če je ta opravljen prek 
spleta.

Or. en

Obrazložitev

Treba je okrepiti informacije za potrošnike, zlasti pri spletni prodaji, ko je za potrošnike težko 
preveriti posamezne informacije o proizvodu ter na embalaži.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Uvozniki zagotovijo, da so proizvodu 
priložena navodila in varnostne informacije 
v jeziku, ki ga potrošniki brez težav 
razumejo, kakor določi država članica, v 
kateri je proizvod dostopen, razen kadar se 
proizvod lahko uporablja varno in tako 
kot je predvidel proizvajalec brez takšnih 
navodil in varnostnih informacij.

Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu 
priložena navodila in varnostne informacije 
v jeziku, ki ga potrošniki brez težav 
razumejo, kakor določi zadevna država 
članica, v kateri je proizvod dostopen.

Or. en

Obrazložitev

Črtani stavek ni Črtani stavek ni iz člena R4 (4) Sklepa št. 768/2008/ES.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Uvozniki za obdobje deset let po tem, ko 
je bil proizvod dan na trg, hranijo tehnično 
dokumentacijo in jo na zahtevo dajo na 
voljo organom za nadzor trga.

8. Uvozniki za obdobje deset let po tem, ko 
je bil proizvod dan na trg, hranijo tehnično 
dokumentacijo na voljo organom za nadzor 
trga ter jim jo na zahtevo posredujejo.

Or. en

(Glej besedilo člena R4 (8) Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 768/2008/ES z dne 9. 
julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov)

Obrazložitev

Pri tem predlogu spremembe gre za dosledno prilagoditev členu R4 (8) Sklepa.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Opozorila, ki vplivajo na odločitev o 
nakupu proizvoda, kot so tista, ki določajo 
najnižjo in najvišjo starost ali težo 
uporabnika, in druga pomembna 
opozorila, se nahajajo na embalaži 
proizvoda ali so na kakšen drugačen 
način jasno vidna potrošniku pred 
nakupom, tudi če je ta opravljen prek 
spleta.

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje uporabnikov je treba okrepiti, zlasti ko gre za spletne nakupe, ko uporabniki težko 
preverijo posamezne informacije o proizvodu in napise na njegovi embalaži.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) samo omejeno število natančno 
opredeljenih proizvodov ni varno;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vzrok tveganja, ki ga predstavlja 
proizvod, je tak, da seznanitev s tem 
tveganjem ni koristna informacija za 
organe ali javnost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kaj je „koristna informacija za organe ali javnost“, je skoraj nemogoče je opredeliti.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 20 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za določanje proizvodov, kategorij 
ali skupin proizvodov, za katere zaradi 
njihove nizke ravni tveganja na samem 
proizvodu ni treba navesti informacij iz 
člena 8(7) in člena 10(3).

3. Komisija je v skladu s členom 20 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za določanje proizvodov, kategorij 
ali skupin proizvodov, za katere zaradi 
njihove nizke ravni tveganja na samem 
proizvodu ni treba navesti informacij iz 
člena 8(7) in člena 10(3). Delegirani akti 
se sprejmejo dovolj zgodaj pred začetkom 
veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Gospodarski subjekti morajo vedeti dovolj časa vnaprej, kateri proizvodi so zajeti v členu 13.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Sledljivost proizvodov Sledljivost nekaterih proizvodov

Or. en

Obrazložitev

To je bilo treba dodati, saj predlagani sistem sledljivosti zajema le posamezne proizvode ali 
kategorije proizvodov. 

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Kontaktne točke za varnost proizvodov

1. Države članice na svojih ozemljih 
določijo kontaktne točke za varnost 
proizvodov in njihove kontaktne podatke 
sporočijo drugim državam članicam in 
Komisiji.
2. Komisija oblikuje in redno dopolnjuje 
seznam kontaktnih točk za varnost 
proizvodov ter ga objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. Komisija navedene 
informacije objavi tudi na svoji spletni 
strani.

Or. en

(Glej besedilo člena 9 Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za 
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proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici).

Obrazložitev

Treba je razširiti področje uporabe kontaktnih točk za proizvode, in sicer z omogočanjem 
usposabljanja o zakonodaji o varnosti proizvodov ter prenosa informacij med industrijskimi 
panogami ter gospodarskim subjektom.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15b
Naloge kontaktnih točk za varnost 

proizvodov 
1. Kontaktne točke za varnost proizvodov 
med drugim na zahtevo gospodarskega 
subjekta ali pristojnega organa druge 
države članice posredujejo naslednje 
informacije:
(a) tehnična pravila, ki se na ozemlju teh 
kontaktnih točk uporabljajo za posamezno 
vrsto proizvoda, ter informacije o tem, ali 
je po zakonodaji ustrezne države članice 
za to vrsto proizvoda treba zahtevati 
predhodno odobritev, ter informacije o 
načelu vzajemnega priznavanja iz Uredbe 
(ES) št. 764/2008 in uporabi te uredbe na 
ozemlju te države članice;
(b) kontaktne podatke pristojnih organov 
znotraj države članice, ki omogočajo 
neposreden stik z njimi, vključno s 
podrobnostmi o organih, ki so pristojni za 
nadzor izvajanja zadevnih tehničnih 
pravil na ozemlju te države članice;
(c) pravna sredstva, ki so na ozemlju te 
države članice običajno na voljo v 
primeru spora med pristojnimi organi in 
gospodarskim subjektom.
2. Kontaktne točke za varnost proizvodov 
na zahteve iz odstavka 1 odgovorijo v 
petnajstih delovnih dneh po njihovem 
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prejemu.
3. Kontaktne točke za varnost proizvodov 
v državi članici, v kateri zadevni 
gospodarski subjekt zakonito trži zadevni 
proizvod, lahko gospodarskemu subjektu 
ali pristojnemu organu v skladu s 
členom 6 Uredbe (ES) št. 764/2008 
posreduje vse pomembne informacije ali 
ugotovitve.
4. Da bi podprle izobraževanje 
gospodarskih subjektov o zahtevah glede 
varnosti proizvodov, države članice v 
okviru kontaktnih točk za varnost 
proizvodov uredijo prostore, v okviru 
katerih omogočijo usposabljanja o 
zakonodaji o varnosti proizvodov in 
splošnih zahtevah ter prenos informacij 
med industrijskimi panogami ter 
gospodarskim subjektom.

5. Kontaktne točke za varnost proizvodov 
za zagotavljanje informacij iz odstavka 1 
ne zaračunavajo pristojbine.

Or. en

(Glej besedilo člena 10 Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za 

proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici).

Obrazložitev

Treba je razširiti področje uporabe kontaktnih točk za proizvode, in sicer z omogočanjem 
usposabljanja o zakonodaji o varnosti proizvodov ter prenosa informacij med industrijskimi 
panogami ter gospodarskim subjektom.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za nekatere proizvode, kategorije ali 
skupine proizvodov, ki zaradi svojih
posebnih značilnosti ali posebnih pogojev 

1. Za proizvode, evidentirane v sistemu 
RAPEX, ker pomenijo resno grožnjo za 
zdravje ali varnost ljudi, ali evidentirane v 
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distribucije ali uporabe lahko predstavljajo 
resno tveganje za zdravje in varnost oseb, 
Komisija od gospodarskih subjektov, ki 
dajejo navedene proizvode na trg in 
omogočajo njihovo dostopnost na trgu, 
lahko zahteva, da uvedejo ali uporabljajo 
sistem sledljivosti.

vseevropski zbirki podatkov o poškodbah v 
skladu z Uredbo (EU) št. [.../... 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
o nadzoru trga proizvodov]*, ali za 
proizvode, za katere se zaradi njihovih
posebnih značilnosti ali posebnih pogojev 
distribucije ali uporabe lahko šteje, da
predstavljajo resno tveganje za zdravje in 
varnost oseb, Komisija od gospodarskih 
subjektov, ki dajejo navedene proizvode na 
trg in omogočajo njihovo dostopnost na 
trgu, lahko zahteva, da uvedejo ali 
uporabljajo sistem sledljivosti.
______________

* UL: vstaviti številko, datum in sklic na 
Uredbo o nadzoru trga proizvodov (COD 
2013/0048).

Or. en

Obrazložitev

Ponavljajoče se navedbe v sistemu RAPEX ali v vseevropski zbirki podatkov o poškodbah so 
jasni kazalniki, da so za posebno skupino proizvodov potrebni posebni ukrepi za sledljivost. 
Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 
sprejme potrebne ukrepe. Z vključitvijo proizvodov, ki v sistemu RAPEX še niso navedeni, 
dobi Komisija pooblastilo, da sprejme potrebne ukrepe, ne da bi ji bilo treba čakati na 
navedbo v RAPEXU.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določanje proizvodov, kategorij ali 
skupin proizvodov, ki lahko predstavljajo 
resno tveganje za zdravje in varnost oseb, 
kot je navedeno v odstavku 1;

(a) določanje proizvodov, evidentiranih v 
sistemu RAPEX ali v vseevropski zbirki 
podatkov o poškodbah, ter proizvodov
kategorij ali skupin proizvodov, za katere 
se lahko šteje, da predstavljajo resno 
tveganje za zdravje in varnost oseb, kot je 
navedeno v odstavku 1.

Or. en
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Obrazložitev

Ponavljajoče se navedbe v sistemu RAPEX ali v vseevropski zbirki podatkov o poškodbah so 
jasni kazalniki, da so za posebno skupino proizvodov potrebni posebni ukrepi za sledljivost. 
Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 
sprejme potrebne ukrepe. Z vključitvijo proizvodov, ki v sistemu RAPEX še niso navedeni, 
dobi Komisija pooblastilo, da sprejme potrebne ukrepe, ne da bi ji bilo treba čakati na 
navedbo v RAPEXU.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija zahtevo iz prvega pododstavka 
sprejme z izvedbenim sklepom. Te 
izvedbene akte sprejme po postopku 
pregleda iz člena 19(3).

Komisija zahtevo iz prvega pododstavka 
sprejme z izvedbenimi akti po 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 
in z odborom, ustanovljenim v skladu s 
členom 19(1). Te izvedbene akte sprejme 
po postopku pregleda iz člena 19(3).

Or. en

(Glej besedilo v členu 10(2) Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji.)

Obrazložitev

Ko Komisija zahteva pripravo standarda, se opravijo posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
in področnimi strokovnjaki, kot je navedeno v Uredbi (EU) št. 1025/2012 o evropski 
standardizaciji. 

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko država članica ali Evropski 
parlament meni, da evropski standard iz 
člena 16 ne izpolnjuje v celoti zahtev, ki 
naj bi jih zajemal, in splošne varnostne 
zahteve iz člena 4, o tem obvesti Komisijo 
s podrobno obrazložitvijo in Komisija 

1. Ko država članica ali Evropski 
parlament meni, da evropski standard iz 
člena 16 ne izpolnjuje v celoti zahtev, ki 
naj bi jih zajemal, in splošne varnostne 
zahteve iz člena 4, o tem obvesti Komisijo 
s podrobno obrazložitvijo in Komisija po 
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odloči: posvetovanju z odborom, ustanovljenim v 
skladu s členom 19(1), odloči:

Or. en

(Glej besedilo v členu 11(1) Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji.)

Obrazložitev

Ko Komisija sprejme odločitev glede nasprotovanj harmoniziranim standardom, je treba 
vključiti področne strokovnjake.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri kaznih iz odstavka 1 se upošteva
velikost podjetij in zlasti položaj malih in 
srednjih podjetij. Kazni se lahko poostrijo, 
če je zadevni gospodarski subjekt v 
preteklosti že podobno kršil določbe, za 
resne kršitve pa lahko vključujejo kazenske 
sankcije.

2. Pri kaznih iz odstavka 1 se upošteva
promet podjetij. Kazni se lahko poostrijo, 
če je zadevni gospodarski subjekt v 
preteklosti že podobno kršil določbe, za 
resne kršitve pa lahko vključujejo kazenske 
sankcije.

Or. en

Obrazložitev

Če bi se pri kaznih upoštevala velikost podjetij, to ne bi odvrnilo morebitnih sleparjev, saj bi 
mala podjetja lahko stalno izvajala kršitve, kar pa bi imelo resne posledice za varnost 
proizvodov na enotnem trgu.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kazni se uporabljajo za dejavnosti 
nadzora trga v zadevni državi članici.
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Or. en

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 21 – 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. S tem poročilom se oceni, 
če je ta uredba dosegla svoje cilje, zlasti v 
zvezi z izboljšanjem zaščite potrošnikov 
pred nevarnimi proizvodi, ob upoštevanju 
njenega učinka na podjetja, zlasti na mala 
in srednja podjetja.

Najpozneje ... * Komisija oceni njeno 
uporabo ter Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o oceni. S tem 
poročilom se oceni, če je ta uredba dosegla 
svoje cilje, zlasti v zvezi z izboljšanjem 
zaščite potrošnikov pred nevarnimi 
proizvodi v skladu s členom 4 te uredbe, ob 
upoštevanju njenega učinka na podjetja, 
zlasti na mala in srednja podjetja. S tem 
poročilom se med drugim oceni posledice 
te uredbe ter njeno vzajemno delovanje z 
Uredbo (EU) št. 1025/2012. 
_____________

* UL: prosimo, vstavite datum: pet let po 
datumu začetka uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje ... * Komisija oceni 
izvedljivost usklajene uvedbe sistema 
kazni za gospodarske subjekte, ki 
namerno uvedejo nevaren ali neskladen 
proizvod na notranji trg, in to poročilo 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.
______________
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* UL: prosimo, vstavite datum: pet let po 
datumu začetka uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Člena 9 in 10 Uredbe (ES) št. 
764/2008 se razveljavita z učinkom od 
…*.

_______
* UL: Prosimo, vnesite datum začetka 
uporabe te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Razveljavitev je posledica uvedbe kontaktnih točk za varnost proizvodov v to uredbo.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Ko je Komisija 13. februarja 2013 predložila predlog uredbe o varnosti potrošniških 
proizvodov, so evropska podjetja in potrošniki doživljali dolgo in naporno krizo. Predlog se je 
tako znašel sredi razprave, ki je nihala med urejanjem in poenostavljanjem zakonodaje EU.

Poročevalka želi ponuditi zanesljiv odgovor na to temeljno in ponavljajoče se vprašanje in 
nima dvomov glede stališča, da ima dobro delujoči enotni trg dve temeljni sestavini: varnost 
za potrošnike in enake pogoje delovanja za podjetja. Potrošniki so lahko varni le s pomočjo 
predpisov in zahtev. Da kupijo več na enotnem trgu, jih bomo spodbudili le, če bodo 
prepričani, da so proizvodi varni. Varnost proizvodov je temeljnega pomena za zagotavljanje 
dobro delujočega enotnega trga, kar bo omogočilo tudi rast evropskih podjetij in blaginje v 
Uniji.

Poročevalka na splošno odobrava predlog Komisije, saj se velik del njega ujema s priporočili 
iz resolucije Evropskega parlamenta o reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov in 
nadzoru trga1. Uredba o varnosti potrošniških proizvodov vpliva na velik del enotnega trga. 
Kot je navedeno v oceni vpliva Komisije2, je delež potrošniških proizvodov – harmoniziranih 
in neharmoniziranih – v obdobju 2008–2010 v trgovini znotraj EU znašal skoraj bilijon EUR. 

Evropski potrošniki pa se vseeno ne čutijo varni, ko nastopajo na enotnem trgu. Glede na 
raziskavo Komisije, ki jo je leta 2012 izvedel Eurobarometer, 27 % potrošnikov meni, da je 
veliko število neprehrambenih potrošniških proizvodov na enotnem trgu nevarnih3. 

Letno poročilo za leto 2012 o delovanju sistema hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih 
splošne rabe (RAPEX) je celo pokazalo, da so se opozorila v zvezi s proizvodi, navedenimi v 
sistemu RAPEX, v primerjavi z letom 2011 povečala za 26 %4. Nobenega dvoma ni, da gre 
porast delno pripisati boljšemu nadzoru trga v državah članicah, prav tako pa je gotovo, da se 
število nevarnih proizvodov na enotnem trgu povečuje.

Poročevalka meni, da je to nesprejemljivo, saj pomanjkanje zaupanja v enotni trg ovira rast in 
blaginjo po vsej Uniji. Temeljni ključ za rešitev tega problema je dobro delujoča ureditev 
varnosti proizvodov, ki jo določa ta uredba.

Horizontalna vprašanja

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov in 
nadzoru trga (2010/2085(INI))
2 Delovni dokument služb Komisije, ocena vpliva, sveženj za varnost proizvodov in nadzor  trga, SWD(2013) 33 
konč., str. 9.  
3 Letno poročilo za leto 2012 o delovanju sistema hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih splošne rabe, str. 42 
4 Letno poročilo za leto 2012 o delovanju sistema hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih splošne rabe, poglavje 
II. 
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Uredba o varnosti potrošniških proizvodov kot splošna varovalna mreža 
Za poročevalko je bistvenega pomena, da bo ta uredba še naprej delovala kot varovalna mreža 
za varnost proizvodov. V veljavni zakonodaji je v direktivi o splošni varnosti proizvodov1

poudarjeno, da se direktiva uporablja za primere, kadar v zakonodaji Unije ni bolj natančnih 
varnostnih določb, in tako zagotavlja varnost vseh proizvodov, ki se dajejo na trg.

S prilagoditvijo veljavnih predpisov tej uredbi bo uredba o varnosti potrošniških proizvodov 
imela krovno vlogo, s čimer bo zapolnjena prej omenjena luknja v zakonodaji. Poročevalka je 
zato predvidela, da bo uredba delovala kot široko zasnovan horizontalen zakonski okvir za 
obravnavo proizvodov, ki že obstajajo ali bodo šele razviti, pa tudi za zapolnjevanje pravnih 
praznin. 

Ponovna uvedba previdnostnega načela
Varovalna mreža za zakonodajo Unije o proizvodih mora določati učinkovite varnostne 
zahteve. Poročevalka pa vseeno ugotavlja, da ima predlog Komisije večjo pomanjkljivost. 
Sklicevanje na previdnostno načelo pri ocenjevanju možnih tveganj glede proizvodov je bilo 
iz direktive o splošni varnosti proizvodov2 črtano. 

Poročevalka meni, da s tem nismo poslali pravega signala potrošnikom, gospodarskim 
subjektom in organom za nadzor trga. Namesto tega je treba ponovno vključiti previdnostno 
načelo, kot je navedeno v členi 191(2) PDEU, da se pri ocenjevanju varnosti proizvodov 
zagotovi ustrezno upoštevanje temeljnih varnostnih vidikov. 

S ponovno uvedbo previdnostnega načela poročevalka poudarja potrebo po ohranitvi tega 
horizontalnega načela in bistvenega temelja varnosti proizvodov in varnosti potrošnikov.

Tesna prilagoditev novemu zakonodajnemu okviru
Ena od glavnih novosti v predlogu Komisije o varnosti potrošniških proizvodov je 
prilagoditev obveznosti gospodarskih subjektov iz Sklepa št. 768/2008/ES3 tej direktivi. Gre 
za novost, saj je bil omenjeni sklep – kot del novega zakonodajnega okvira – doslej prilagojen 
harmonizirani zakonodaji Unije, medtem ko Poglavje II te uredbe zajema zgolj 
neharmonizirane proizvode.kljub temu.

Po poročevalkinem mnenju je bistvenega pomena, da se zagotovi doslednost glede obveznosti 
gospodarskih subjektov v vsej zakonodaji Unije. Zato bo prilagoditev sklepa tej uredbi 
opravljena kar najbolj dosledno, pri čemer si bomo prizadevali, da ne bi spreminjali besedila 
določb, ki so že bile vključene v sklep in prenesene v to uredbo.

Večji poudarek na vgrajeni varnosti
Varnost proizvodov bo vedno odgovornost proizvajalca. Zagotavljanje, da proizvajalci že v 
fazi načrtovanja upoštevajo varnost proizvoda, lahko močno vpliva na varnost proizvodov na 
trgu ter omogoča prihranek sredstev za nadzor trga.
                                               
1 Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.
2 Člen 8 (2) in uvodna izjava 1 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o 
splošni varnosti proizvodov.
3 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje 
proizvodov.
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Poročevalka bo Komisijo pozvala, naj vzpostavi uporabniku prijazen in učinkovit način, na 
katerega bodo gospodarski subjekti ocenjevali vsa tveganja v zvezi s proizvodom, preden ga 
bodo dali na trg.

Ključni predlogi
Poročevalka se bo poleg na štiri že omenjena horizontalna vprašanja osredotočila na naslednje 
ključne predloge: 

Ranljivi potrošniki
Ranljivim potrošnikom na enotnem trgu je treba nameniti posebno pozornost. Pri ocenjevanju 
varnosti proizvodov, je za določitev, ali je proizvod varen ali ni, ranljivost potrošnika ključni 
dejavnik. Poročevalka pa meni, da je treba pri ocenjevanju varnosti proizvodov upoštevati 
tudi pojem „otrokom všečen proizvod“.  

Označevanje porekla
Predlog Komisije uvaja zahtevo po označevanju porekla na proizvodih ali njihovi embalaži. 
Poročevalka ohranja predlog, kot je naveden v členu 1, ki je ključnega pomena za izboljšanje 
sledljivosti za organe za nadzor trga, saj povečuje preglednost dobavne verige in tako krepi 
zaupanje potrošnikov v enotni trg.

Oznaka CE+
Oznaka CE pošlje potrošniku signal, da je proizvod varen. Pri tem pa gre zgolj za navedbo 
proizvajalca, da sprejema odgovornost za skladnost proizvoda z vsemi zahtevami iz ustrezne 
zakonodaje, ki se uporabljajo. Poročevalka predlaga uvedbo nove oznake CE+, ki bo 
označevala, da je označeni proizvod testirala neodvisna tretja stran ter da je pristojni organ 
ugotovil, da je varen. Nova oznaka CE+ bo dopolnjevala sedanjo oznako CE.

Čezatlantski dialog
Sodelovanje z organi za varnost proizvodov in nadzor trga iz Združenih držav je bistvenega 
pomena za izboljšanje sedanjega stanja in zakonodajne ureditve v Uniji. Unija se lahko v 
okviru formalnega sodelovanja , dialoga in izmenjave najboljše prakse od ZDA nauči, kako 
narediti zakonodajo boljšo in bolj učinkovito. Pred rokom za predloge spremembe k temu 
poročilu bo poročevalka sodelovala v dialogu s predstavniki ameriške vlade in bo verjetno v 
tej fazi predložila predloge sprememb glede čezatlantskega dialoga.

Kontaktne točke za varnost proizvodov
V Uredbi (EU) št. 764/2008 o postopkih za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za 
proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, je zapisano, da se kontaktne točke za 
proizvode vzpostavijo v vsaki državi članici, njihov namen pa je gospodarske subjekte 
obveščati o pravilih glede vzajemnega priznavanja, kakor je opredeljeno v uredbi. 
Poročevalka pa meni, da je treba področje uporabe kontaktnih točk razširiti, in sicer z 
omogočanjem usposabljanja o zakonodaji o varnosti proizvodov ter prenosa informacij med 
industrijskimi panogami ter gospodarskimi subjekti.

Kazni
Kazni in sankcije je treba narediti učinkovitejše in namenske, da bodo sleparji plačevali večji 
del stroškov za dejavnosti nadzorovanja trga. Danes so davkoplačevalci tisti, ki plačujejo ceno 
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za nadzor trga v Uniji. V prihodnosti bodo kazni bistvenega pomena za preprečevanje in 
odvračanje prihoda sleparjev na enotno trg, obenem pa bodo sorazmerne in poštene.

Spletna prodaja
In končno, glede na število proizvodov iz tretjih držav, ki jih potrošniki kupijo prek spleta in 
ki niso nujno v skladu z evropskimi varnostnimi zahtevami in standardi, zaradi česar ogrožajo 
varnost in zdravje potrošnikov, poročevalka poudarja, da bi se morali odločneje osredotočiti 
na krepitev zaupanja potrošnikov v spletno trgovino, in sicer s kampanjami izobraževanja in 
osveščanja, za katere bi morala dajati pobudo Komisija.
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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 januarja 2010 do roka za ta osnutek poročila, ki je bil junija 2013.

Opozoriti je treba, da je seznam neizčrpen. Nekako nemogoče je navesti vse vrste podpore, ki 
jo je poročevalka prejela v tem zakonodajnem obdobju. Poročevalka se sicer z varnostjo 
proizvodov v Evropskem parlamentu ukvarja že od leta 2008. Viri navdiha so torej mnogoteri 
in jih je težko vse zaobjeti.

Z navedbo spodnjega seznama lobistov želi poročevalka je na odprt način pokazati, od kje 
izvira navdih za ta osnutek poročila.

Seznam zainteresiranih strani
 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 konfederacija finskih industrijskih panog
 danska gospodarska zbornica
 danski svet potrošnikov
 danski organ za varnostno tehnologijo
 danska fundacija za standarde
 GD SANCO
 ETUI (Evropski sindikalni inštitut )
 Eurocommerce
 Evropski ekonomsko-socialni odbor
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 prihajajoče litovsko predsedstvo Sveta Evropske unijev v jeseni 2013
 irsko predsedstvo Sveta Evriopske unije spomladi 2013
 Jean-Philippe MONTFORT, partner pri MayerBrown
 LEGO in TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Stalni predstavnik Avstrije v Evropski unij
 Stalni predstavnik Danske v Evropski uniji
 Stalni predstavnik Nizozemske v Evropski uniji
 Torben RAHBEK, neodvisni svetovalec
 TÜV
 UL DEMKO
 U.S. Odbor za varnost potrošniških proizvodov (CPSC)
 VELUX Denmark 
 Poročevalka je 4. junija 2013 gostila razpravo ob zajtrku v sodelovanju z 

BUSINESSEUROPE in BEUC. Za seznam sodelujočih pokličite urad poročevalke.
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