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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 8. marca 20111 Komisijo pozval, naj vzpostavi 
skupni evropski okvir nadzora trga, ki bo zamenjal sedanji, vse bolj zapleteni in okorni sistem 
nadzora trga.

Komisija je to zahtevo upoštevala in 13. februarja 2013 predlagala „sveženj ukrepov za 
varnost proizvodov in nadzor trga“, ki vključuje tudi predlog uredbe o varnosti potrošniških 
proizvodov in večletni akcijski načrt za nadzor trga za obdobje 2013–2015. Namen uredbe o 
nadzoru trga proizvodov je pojasniti regulativni okvir za nadzor trga na področju neživilskih 
proizvodov, tako da združi določbe o nadzoru trga različne, včasih sektorske zakonodaje, v en 
pravni instrument, ki se bo uporabljal horizontalno v vseh sektorjih. Predlog zato poenostavlja 
in krepi veljavno zakonodajo o nadzoru trga.

Nadzor trga postaja vse bolj pereče vprašanje. Ni mogoče zanemariti, da so na trgu Unije 
številni neskladni proizvodi, katerih število se verjetno še povečuje, hkrati pa se pojavljajo 
pomisleki, da nekatere države članice organom za nadzor trga niso zagotovile dovolj sredstev 
za izvajanje njihovih nalog. To nedvomno vpliva tudi na trgovino, ker EU s sklepanjem 
sporazumov o prosti trgovini še bolj odpira svoje trge za blago iz tretjih držav, potrošniški 
izdelki na evropskem notranjem trgu pa vse pogosteje prihajajo iz teh držav. V velikem 
številu primerov ni bilo mogoče ugotoviti proizvajalca neskladnega proizvoda, uvoženega iz 
tretjih držav. Hkrati evropski proizvajalci znatno vlagajo v uskladitev z zakonodajo EU, 
tekmeci iz tretjih držav, ki niso usklajeni z zakonodajo EU, pa ogrožajo doseganje političnih 
ciljev EU in konkurenčnost evropske industrije.

Zato bi pripravljavec mnenja rad podal nekaj predlogov:
 Okrepiti je treba sodelovanje z organi za nadzor trga iz tretjih držav, zlasti iz tistih s 

prednostnim dostopom do evropskega notranjega trga;
 Sodelovanje organov za nadzor trga bi moralo biti predmet trgovinskih pogajanj 

Evropske komisije;
 Države članice morajo organom za nadzor trga in carinskim organom dodeliti 

zadostna sredstva za izvajanje njihovih nalog, zlasti ker organi na glavnih točkah 
vstopa (pristaniščih) na evropski notranji trg nosijo glavno breme te naloge, tveganje 
pa prizadene vso Unijo;

 Komisija bi morala imeti bolj aktivno vlogo pri krepitvi sodelovanja na tem področju, 
da bi zagotovila enake konkurenčne pogoje glede izvajanja zakonodajnega okvira za 
nadzor trga EU in preprečila goljufivim trgovcem, da v sistemu nadzora trga 
izkoristijo šibke točke;

 Komisija bi morala kritično oceniti delovanje mehanizmov sodelovanja med državami 
članicami in tretjimi državami.

 Evropska komisija bi morala vzpostaviti in usklajevati vseevropsko zbirko podatkov o 
poškodbah (IDB), da bi pristojne organe podprla pri uveljavljanju ukrepov za nadzor 
trga.

                                               
1 Direktiva o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. marca 
2011 o reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 33, 114 in 
207 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 33, 114, 169
in 207 Pogodbe,

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 8. marca 2011 o reviziji 
direktive o splošni varnosti proizvodov in 
nadzoru trga (2010/2085(INI))

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Da se zagotovi prosti pretok 
proizvodov v Uniji, je treba zagotoviti, da
ti proizvodi izpolnjujejo zahteve, ki 
zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih 
interesov, kot so varovanje zdravja in 
varnosti na splošno, varnost in zdravje pri 
delu, varstvo potrošnikov, okolja in javne 
varnosti. Okrepitev izvrševanja teh zahtev 

(1) Da se zagotovi prosti pretok 
proizvodov v Uniji, da se zagotovijo 
pravice delavcev in potrošnikov v EU in 
tretjih državah, ki z njo trgujejo, ter 
izboljša delovanje notranjega trga, je treba 
zagotoviti, da proizvodi, ki se dajo na trg 
EU, izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo 
visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot 
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je bistvenega pomena za ustrezno zaščito 
teh interesov in za ustvarjanje pogojev, v 
katerih lahko uspeva poštena konkurenca 
na trgu blaga v Uniji. Zato so potrebna 
pravila za nadzor trga in proizvodov, ki 
vstopajo v Unijo iz tretjih držav.

so varovanje zdravja in varnosti na 
splošno, varnost in zdravje pri delu,
pošteno trgovanje, varstvo potrošnikov in 
delavcev, varstvo okolja, varstvo pravic 
intelektualne lastnine in javne varnosti.
Okrepitev izvrševanja teh zahtev je 
bistvenega pomena za ustrezno zaščito teh 
interesov in za ustvarjanje pogojev, v 
katerih lahko uspeva poštena konkurenca 
na trgu blaga v Uniji na spletu in zunaj 
njega. Zato so potrebna pravila za nadzor 
trga na spletu in zunaj njega ter za nadzor
proizvodov, ki vstopajo v Unijo iz tretjih 
držav.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ob upoštevanju najnovejših podatkov 
Eurobarometra, ki kažejo padec zaupanja 
potrošnikov v varnost proizvodov, ki se 
prodajajo v EU, bi morala Unija okrepiti 
svoj regulativni okvir nadzora trga, da bi 
pridobila zaupanje evropskih potrošnikov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Glede na pomembnost EU kot 
globalni prostor trgovanja je treba ta 
položaj izkoristiti za izboljšanje zaščite 
javnih interesov, kot sta zdravje in 
varnost, varstvo pravic delavcev in okolja 
v državah, s katerimi EU trguje.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) S to uredbo bi bilo torej določbe 
Uredbe 765/2008, Direktive 2001/95/ES in 
več sektorskih aktov usklajevalne 
zakonodaje Unije, ki se nanašajo na nadzor 
trga, treba združiti v eni sami uredbi, ki bi 
zajemala proizvode z usklajenih in 
neusklajenih področij zakonodaje Unije, ne 
glede na to, ali so namenjeni za uporabo ali 
je verjetno, da jih bodo potrošniki ali 
poklicni uporabniki uporabljali.

(8) S to uredbo bi bilo torej določbe 
Uredbe 765/2008, Direktive 2001/95/ES in 
več sektorskih aktov usklajevalne 
zakonodaje Unije, ki se nanašajo na nadzor 
trga, treba združiti v eni sami uredbi, ki bi 
zajemala proizvode z usklajenih in 
neusklajenih področij zakonodaje Unije, ne 
glede na to, ali se prodajajo na spletu ali 
zunaj njega, ali so namenjeni za uporabo 
ali je verjetno, da jih bodo potrošniki ali 
poklicni uporabniki uporabljali.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Nadzor trga bi moral temeljiti na oceni 
tveganja, ki ga predstavlja proizvod, ob 
upoštevanju vseh ustreznih podatkov. Za 
proizvod, ki je predmet usklajevalne 
zakonodaje Unije, ki določa bistvene 
zahteve v zvezi z varovanjem nekaterih 
javnih interesov, bi moralo veljati, da ne 
predstavlja tveganja za navedene javne 
interese, če je v skladu z bistvenimi 
zahtevami.

(15) Nadzor trga bi moral temeljiti na oceni 
tveganja, ki ga predstavlja proizvod, ob 
upoštevanju vseh ustreznih podatkov, in na 
dolžnosti skrbnega ravnanja vseh 
zadevnih gospodarskih subjektov, zlasti 
posrednikov, ne glede na to, ali se 
proizvodi prodajajo na spletu ali zunaj 
njega. Za proizvod, ki je predmet 
usklajevalne zakonodaje Unije, ki določa 
bistvene zahteve v zvezi z varovanjem 
nekaterih javnih interesov, bi moralo 
veljati, da ne predstavlja tveganja za 
navedene javne interese, če je v skladu z 
bistvenimi zahtevami.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V primeru neharmoniziranih 
proizvodov bi morali organi za nadzor 
trga upoštevati dokumentacijo, ki jo 
gospodarski subjekti predložijo v skladu z 
Uredbo (EU) št. […/…] [o varnosti 
potrošniških proizvodov].

Obrazložitev

Zakonodajo za nadzor trga in uredbo o varnosti potrošniških proizvodov je treba bolj 
povezati.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za namene te uredbe bi morala biti 
izvedena ocena tveganja, da se opredelijo 
proizvodi, ki bi lahko negativno vplivali na 
javne interese, ki so zaščiteni z [Uredbo
(EU) št. XXXX (o varnosti potrošniških 
proizvodov)], sektorsko usklajevalno 
zakonodajo Unije in drugo zakonodaje 
Unije o proizvodih, ki so predmet te 
uredbe. Vključevati bi morala podatke, 
kadar so na voljo, o tveganjih, ki so se za 
zadevni proizvod predhodno že uresničila.
Upoštevati bi bilo tudi vse ukrepe, ki bi jih 
lahko za zmanjšanje tveganja sprejeli 
zadevni gospodarski subjekti. Zlasti bi bilo 
treba upoštevati morebitno ranljivost 
potrošnikov v primerjavi s poklicnimi 
uporabniki ter večjo ranljivost nekaterih 
skupin potrošnikov, kot so otroci, starejši 
ali invalidi.

(18) Za namene te uredbe bi morala biti 
izvedena ocena tveganja, da se opredelijo 
proizvodi, ki bi lahko negativno vplivali na 
javne interese, ki so zaščiteni z [Uredbo
(EU) št. XXXX (o varnosti potrošniških 
proizvodov)], sektorsko usklajevalno 
zakonodajo Unije in drugo zakonodaje 
Unije o proizvodih, ki so predmet te
uredbe. Vključevati bi morala podatke, 
kadar so na voljo, o tveganjih, ki so se za 
zadevni proizvod predhodno že uresničila.
Upoštevati bi bilo tudi vse ukrepe, ki bi jih 
lahko za zmanjšanje tveganja sprejeli 
zadevni gospodarski subjekti v skladu z 
dolžnostjo skrbnega ravnanja. Zlasti bi 
bilo treba upoštevati morebitno ranljivost 
potrošnikov v primerjavi s poklicnimi 
uporabniki ter večjo ranljivost nekaterih 
skupin potrošnikov, kot so otroci, starejši 
ali invalidi. V primerih, kjer znanstveni 
dokazi ne zagotavljajo varnosti proizvoda, 
organi za nadzor trga še naprej 
uporabljajo previdnostno načelo.
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Obrazložitev

Previdnostno načelo je izrecno omenjeno v sedanjih direktivah in uredbah o varnosti 
potrošniških proizvodov in nadzoru trga.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Tako novi kot rabljeni proizvodi s 
poreklom zunaj Unije se lahko dajo na trg 
šele potem, ko so bili sproščeni v prosti 
promet. Na zunanjih mejah Unije so
potrebne učinkovite mejne kontrole, da se 
začasno prekine sprostitev proizvodov, ki 
bi lahko predstavljali tveganje, če bi bili 
dani na trg Unije, dokler organi za nadzor 
trga ne podajo ocene in dokončne 
odločitve.

(19) Tako novi kot rabljeni proizvodi s 
poreklom zunaj Unije se lahko dajo na trg 
šele potem, ko so bili sproščeni v prosti 
promet. Ob upoštevanju načela enotnosti 
skupne trgovinske politike so na zunanjih 
mejah Unije potrebne učinkovite mejne 
kontrole, da se začasno prekine sprostitev 
proizvodov, ki bi lahko predstavljali 
tveganje, če bi bili dani na trg Unije, dokler 
organi za nadzor trga ne podajo ocene in 
dokončne odločitve. Komisija bi morala 
oceniti učinkovitost teh kontrol, da se na 
vseh vstopnih točkah na trg Unije 
zagotovi uporaba enakih standardov, tako 
da se blago in goljufivi trgovci ne bodo 
preusmerili na vstopne točke na trg Unije, 
kjer se zakonodajni okvir EU za nadzor 
trga manj strogo izvaja.

Obrazložitev

Ugotovljeno je bilo, da je pri uvoženem blagu večja nevarnost neskladnosti z zakonodajo EU. 
Obstaja tveganje, da bi goljufivi trgovci svoje blago preusmerili na vstopne točke, na katerih 
se zakonodajni okvir Unije za nadzor trga manj strogo izvaja. Komisija mora zagotoviti, da se 
zakonodajni okvir dosledno uporablja v vsej Uniji.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obveznost organov, pristojnih za 
nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg 

(20) Obveznost organov, pristojnih za 
nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg 



AD\1003297SL.doc 9/35 PE513.014v03-00

SL

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.

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 bistveno okrepiti sodelovanje in 
izmenjavo informacij med temi organi in 
organi za nadzor trga v zvezi s proizvodi, 
ki predstavljajo tveganje. Komisija bi 
morala nadzorovati sodelovanje med temi 
organi za nadzor trga in dati priporočila, 
da bi dodatno izboljšala njihovo 
sodelovanje. Glede na vse večji pomen 
uvoza v EU in pomislekov, ki jih izražajo 
zainteresirane strani o neustreznih 
kontrolah meja, bo Komisija spremljala in 
ocenila splošno delovanje kontrol 
zunanjih meja in v primeru ugotovljenih 
pomanjkljivosti državam članicam 
predložila priporočila.

Obrazložitev

Ne zadostuje, da se Komisija zavzema za okrepljeno sodelovanje med pristojnimi organi, 
temveč mora prevzeti aktivno vlogo kot spodbujevalec in mentor tega sodelovanja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

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, ki deluje na spletu ali zunaj 
njega, uniči ali umakne, če menijo, da je 
to potrebno in sorazmerno, da se zagotovi, 
da tako blago ne bi predstavljalo dodatne 
nevarnosti, ali da se prepreči dostopnost 
nedovoljenih proizvodov na trgu.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Obstajati bi morala učinkovita, hitra in 
natančna izmenjava informacij med 
državami članicami ter med državami 
članicami in Komisijo. Zato je treba 
zagotoviti učinkovita orodja za takšno 
izmenjavo. Sistem Unije za hitro 
izmenjavo informacij (RAPEX) je dokazal 
svojo uspešnost in učinkovitost. RAPEX 
omogoča, da se v zvezi s proizvodi, ki 
predstavljajo tveganje zunaj ozemlja ene 
države članice, sprejmejo ukrepi po vsej 
Uniji. Da se prepreči nepotrebno 
podvajanje, bi bilo treba ta sistem 
uporabljati za vsa opozorilna obvestila, ki 
jih zahteva ta uredba v zvezi s proizvodi, ki 
predstavljajo tveganje.

(23) Obstajati bi morala učinkovita, hitra in 
natančna izmenjava informacij med 
državami članicami ter med državami 
članicami in Komisijo. Zato je treba 
zagotoviti učinkovita orodja za takšno 
izmenjavo. Sistem Unije za hitro 
izmenjavo informacij (RAPEX) je dokazal 
svojo uspešnost in učinkovitost. RAPEX 
omogoča, da se v zvezi s proizvodi, ki 
predstavljajo tveganje zunaj ozemlja ene 
države članice, sprejmejo ukrepi po vsej 
Uniji. Da se prepreči nepotrebno 
podvajanje, bi bilo treba ta sistem 
uporabljati in redno posodabljati za vsa 
opozorilna obvestila, ki jih zahteva ta 
uredba v zvezi s proizvodi, ki predstavljajo 
tveganje.

Predlog spremembe 14

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 so organi držav članic za nadzor trga
(vključno s carinskimi organi na mejnih 
prehodih Evropske unije) pripravljeni in 
sposobni učinkovito sodelovati in 
usklajevati medsebojno podporo in 
ukrepanje. Zato bi bilo treba vzpostaviti in 
izvajati mehanizme za vzajemno pomoč.
Države članice bi morale zagotoviti, da se 
ti mehanizmi ustrezno financirajo.

Obrazložitev

Ne zadostuje, da na notranjem trgu EU veljalo enaka pravila, ampak jih je treba v vsej Uniji 
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izvajati na enak način, saj neskladen proizvod, dan v promet eni državi članici, lahko prosto 
kroži v vsej Uniji. Zato je treba okrepiti mehanizme sodelovanja med organi za nadzor trga.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Komisija bi morala zagotoviti 
učinkovito izvajanje večletnega načrta za 
nadzor trga v obdobju od 2013 do 2015 z 
naslovom „20 ukrepov za varnejše in 
skladne proizvode za Evropo: večletni 
načrt za nadzor proizvodov v EU“. 
Komisija bi morala do konca leta 2015 
poročati o doseženih rezultatih teh 
ukrepov in oceniti potrebo po 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepih 
za zmanjšanje števila nevarnih ali 
neskladnih proizvodov in zagotovitev 
učinkovitega nadzora proizvodov znotraj 
Unije in ob vstopu vanjo.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Komisija bi morala pri izvajanju 
skupne trgovinske politike upoštevati 
zmogljivost in pripravljenost organov za 
nadzor trga iz tretjih držav za sodelovanje 
z organi za nadzor trga držav članic. Zato 
bi morala Komisija v svojih dvo- in 
večstranskih trgovinskih pogajanjih 
obravnavati in spodbujati organe za 
nadzor trga.

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da Komisija že na trgovinskih pogajanjih obravnava vprašanje 
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sodelovanja med organi za nadzor trga, zlasti ker je začela izvajati ambiciozen načrt 
bilateralnih trgovinskih pogajanj. Ker bo prednostni dostop zelo verjetno povečal pritok 
blaga iz teh tretjih držav na trg Unije, je treba zagotoviti, da organom za nadzor trga to ne bo 
povzročilo dodatnih težav.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Komisija bi morala zagotoviti, da 
spoštovanje določb o zaupnosti podatkov, 
vključno s proizvodnimi in poslovnimi 
skrivnostmi, ne prepreči objave opozoril 
za javnost o nevarnih proizvodih, ki bi 
lahko vplivali na zdravje, osebno varnost 
in kakovost okolja.

Predlog spremembe 18

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, da bi nepoštene trgovce 
odvrnile od namernega dajanja nevarnih 
ali neskladnih proizvodov na notranji trg.

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja sredstev za izvajanje nadzora trga prihaja do preusmerjanja trgovine. 
Nepošteni trgovci tako za vstop na notranji trg namenoma izberejo točke, kjer je nadzor trga 
najmanj učinkovit in kjer so kazni najnižje. Zagotoviti je treba, da bodo na voljo zadostna 
sredstva za nadzor trga, ne da bi preobremenili nacionalni proračun držav članic, ki so 
pristojne za njegovo izvajanje.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Da bi bile kazni, ki jih države 
članice naložijo gospodarskim subjektom, 
učinkovite, bi jih bilo treba uvesti na 
usklajen način.

Predlog spremembe 20

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. Teh pristojbin ne bi smel kriti 
potrošnik in zato ne bi smele vplivati na 
maloprodajno ceno proizvoda.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Prihodke, pobrane na podlagi 
kršitev te uredbe, bi bilo treba nameniti 
dejavnostim za nadzor trga.

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja sredstev za izvajanje nadzora trga prihaja do preusmerjanja trgovine. 
Nepošteni trgovci tako za vstop na notranji trg namenoma izberejo točke, kjer je nadzor trga 
najmanj učinkovit in kjer so kazni najnižje. Zagotoviti je treba, da bodo na voljo zadostna 
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sredstva za nadzor trga, ne da bi preobremenili nacionalni proračun držav članic, ki so 
pristojne za njegovo izvajanje.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ker ciljev te uredbe, in sicer 
zagotoviti, da proizvodi na trgu, ki so zajeti 
v zakonodaji Unije, izpolnjujejo zahteve po 
zagotavljanju visoke stopnje zaščite 
zdravja in varnosti in drugih javnih 
interesov, ter hkrati zagotoviti delovanje 
notranjega trga z določitvijo okvira za 
skladen nadzor trga v Uniji, ni mogoče 
zadovoljivo uresničiti z ukrepi držav 
članic, saj doseganje tega cilja zahteva zelo 
visoko stopnjo sodelovanja ter skupnega in 
enotnega delovanja med vsemi pristojnimi 
organi vseh držav članic, in jih je zaradi 
njihovega obsega in učinkov lažje doseči 
na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je 
določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski 
uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja.

(41) Ker ciljev te uredbe, in sicer 
zagotoviti, da proizvodi na trgu na spletu 
in zunaj njega, ki so zajeti v zakonodaji 
Unije, izpolnjujejo zahteve po 
zagotavljanju visoke stopnje zaščite 
zdravja in varnosti in drugih javnih 
interesov, ter hkrati zagotoviti delovanje 
notranjega trga na spletu in zunaj njega z 
določitvijo okvira za skladen nadzor trga v
Uniji, ni mogoče zadovoljivo uresničiti z 
ukrepi držav članic, saj doseganje tega cilja 
zahteva zelo visoko stopnjo sodelovanja ter 
skupnega in enotnega delovanja med vsemi 
pristojnimi organi vseh držav članic, in jih 
je zaradi njihovega obsega in učinkov lažje 
doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
kakor je določeno v členu 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana zlasti z Listino 
temeljnih pravic Evropske unije. Uredba si 
zlasti prizadeva zagotoviti popolno 

(42) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana zlasti z Listino 
temeljnih pravic Evropske unije. Uredba si 
zlasti prizadeva zagotoviti popolno 
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spoštovanje obveznosti za zagotovitev 
visoke ravni varovanja zdravja ljudi in 
varstva potrošnikov ter popolnega 
spoštovanja svobode poslovanja in pravice 
do lastnine –

spoštovanje obveznosti za zagotovitev 
visoke ravni varovanja zdravja ljudi in 
varstva pravic intelektualne lastnine ter 
popolnega spoštovanja pravic potrošnikov 
in delavcev,

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa okvir za preverjanje, ali 
proizvodi izpolnjujejo zahteve, ki 
zagotavljajo visoko stopnjo zdravja in 
varnosti oseb na splošno, zdravja in 
varnosti pri delu, varstva potrošnikov in 
okolja ter javne varnosti kot tudi druge 
javne interese.

Ta uredba določa okvir za preverjanje, ali 
proizvodi, dani na trg na spletu ali zunaj 
njega, ki vstopajo na trg EU z namenom 
sprostitve, izpolnjujejo zahteve, ki 
zagotavljajo visoko stopnjo zdravja in 
varnosti oseb na splošno, zdravja in 
varnosti pri delu, varstva pravic delavcev 
in potrošnikov, poštenega trgovanja, 
varstva potrošnikov in okolja, varstva 
pravic intelektualne lastnine ter javne 
varnosti in drugih javnih interesov.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je vloga organov za nadzor trga in carinskih organov zagotoviti, da 
lahko na trg Unije vstopijo in tam krožijo samo proizvodi, ki so skladni z zakonodajo EU.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poglavja I, II, III, V in VI te uredbe se 
uporabljajo za vse proizvode, ki so zajeti v 
Uredbi (EU) št. [… o varnosti potrošniških 
proizvodov] ali usklajevalni zakonodaji 
Unije, vključno s proizvodi, ki jih 
proizvajalec sestavi ali proizvede za lastno 
uporabo, če usklajevalna zakonodaja Unije 
ne vsebuje posebnih določb z istim ciljem.

1. Poglavja I, II, III, V in VI te uredbe se 
uporabljajo za vse proizvode, ki so zajeti v 
Uredbi (EU) št. [… o varnosti potrošniških 
proizvodov] ali usklajevalni zakonodaji 
Unije, vključno s proizvodi, ki jih 
proizvajalec sestavi ali proizvede za
izključno lastno uporabo, če usklajevalna 
zakonodaja Unije ne vsebuje posebnih 
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določb z istim ciljem.

Obrazložitev

Z izključno uporabo je mišljena uporaba proizvodov, ki se sicer dajo na trg za prodajo, 
znotraj proizvodnih obratov proizvajalca.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo proizvoda za distribucijo, porabo 
ali uporabo na trgu Unije v okviru 
gospodarske dejavnosti, ne glede na to, ali 
je to proti plačilu ali brezplačno;

(2) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo ali predstavitev proizvoda za 
distribucijo, porabo ali uporabo na trgu 
Unije na spletu ali zunaj njega v okviru 
gospodarske dejavnosti, ne glede na to, ali 
je to proti plačilu ali brezplačno;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „dajanje na trg“ pomeni, da je proizvod 
prvič dostopen na trgu Unije;

(3) „dajanje na trg“ pomeni, da je proizvod 
prvič dostopen na trgu Unije, na spletu ali 
zunaj njega;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki 
jih izvajajo javni organi, ter ukrepe, ki jih ti 
sprejmejo za zagotovitev, da proizvodi ne 

(11) „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki 
jih izvajajo javni organi, ter ukrepe, ki jih ti 
sprejmejo za zagotovitev, da proizvodi, ki 
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predstavljajo nevarnosti za zdravje, varnost 
ali za kakšen drug vidik zaščite javnih 
interesov in da proizvodi, ki so zajeti v 
usklajevalni zakonodaji Unije, izpolnjujejo 
zahteve iz navedene zakonodaje;

so na voljo na spletu ali zunaj njega, ne 
predstavljajo nevarnosti za zdravje, varnost 
ali za kakšen drug vidik zaščite javnih 
interesov in da proizvodi, ki so zajeti v 
usklajevalni zakonodaji Unije, izpolnjujejo 
zahteve iz navedene zakonodaje;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „organ za nadzor trga“ pomeni organ 
države članice, ki je pristojen za izvajanje 
nadzora trga na svojem ozemlju;

(12) „organ za nadzor trga“ pomeni organ 
države članice, ki je pristojen za izvajanje 
nadzora trga na spletu ali zunaj njega na
svojem ozemlju;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – 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 lahko negativno 
vpliva na zdravje in varnost oseb na 
splošno, med drugim tudi oseb, vključenih 
v proizvodni proces, varnost in zdravje pri 
delu, zagotavljanje pravic delavcev zaradi 
neizpolnjevanja temeljnih konvencij 
Mednarodne organizacije dela, varstvo 
potrošnikov, varstvo okolja, varstvo pravic 
intelektualne lastnine in javno varnost, 
tudi v državi izdelave in/ali predelave 
proizvoda, 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 
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glede vzdrževanja,

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) „proizvod, ki predstavlja regulativno 
tveganje“ pomeni proizvod, ki ni v skladu 
z zakonodajo Unije, ki se zanj uporablja;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(18) „harmonizacijska zakonodaja Unije“ 
pomeni zakonodajo Unije, ki usklajuje 
pogoje za dostopnost proizvodov na trgu 
na spletu in zunaj njega;

Predlog spremembe 33

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 se proizvodi, ki niso v skladu 
z veljavno zakonodajo Unije in ki
predstavljajo tveganje, ne dajo na trg 
Unije in niso dostopni na njem, in, če so ti 
proizvodi že dostopni, da se sprejmejo 
učinkoviti ukrepi za odpravo tveganja, ki 
ga predstavlja proizvod.
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Predlog spremembe 34

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 
dostopen javnosti.

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, razlago o načinu 
izvedbe pregledov in ocen tveganja ter 
navedbo razpoložljivih sredstev. Te 
informacije posredujejo vse države 
članice. Države članice povzetek 
rezultatov objavijo, da bo dostopen 
javnosti. Komisija oceni dosledno uporabo 
in učinkovitost teh aktivnosti in nadzora 
ter organom za nadzor trga po potrebi 
daje priporočila, da zagotovi dosledno in 
učinkovito uporabo v vsej Uniji.

Obrazložitev

Ne zadostuje, da države članice poročajo o svojih aktivnostih; zato Komisija njihove 
aktivnosti oceni na osnovi prejetih informacij in po potrebi izda priporočila, da zagotovi 
dosledno in učinkovito izvajanje ureditve EU za nadzor trga.

Predlog spremembe 35

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. Organom za nadzor trga se podelijo 
pooblastila ter zaupajo viri in sredstva, 
potrebni za ustrezno izvajanje nalog. 
Države članice Komisijo vsako leto 
obvestijo o sredstvih, dodeljenih organom 
za nadzor trga. Komisija na tej podlagi 
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oceni ustreznost dodeljenih sredstev in v 
primeru nezadostnih sredstev državam 
članicam pošlje priporočila.

Predlog spremembe 36

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. 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. Vsaka država članica zagotovi, da 
imajo organi za nadzor trga, ki jih je 
imenovala ali vzpostavila, ustrezna 
sredstva za izvajanje sodelovanja. Države 
članice obvestijo Komisijo o tej izmenjavi 
informacij in o mehanizmih sodelovanja.

Obrazložitev

Ne zadostuje, da se od držav članic zahteva, da svojim organom za nadzor trga naložijo 
vzpostavitev mehanizmov sodelovanja; treba je tudi zagotoviti njihovo pravilno izvajanje in 
delovanje.  Za dobro delovanje mehanizmov sodelovanja morajo organi za nadzor trga imeti 
ustrezna sredstva.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Organi za nadzor trga si ob podpori in 
sodelovanju nacionalnih organov v polni meri 
prizadevajo za pospešitev usklajevanja 
sistemov carinskega nadzora.
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Obrazložitev

Uskladitev carinskih postopkov bi olajšala nadzor nad uvozom, zlasti proizvodov, ki so bolj 
tvegani v smislu izvora ali sestavnih delov. 

Predlog spremembe 38

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.

V primeru znanih ali novo nastalih 
tveganj v skladu s členom 6(1) organi za 
nadzor trga v primernem časovnem roku 
opozorijo uporabnike na svojih ozemljih na 
proizvode, za katere so ti organi ugotovili, 
da predstavljajo tveganje.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z gospodarskimi subjekti sodelujejo za 
preprečitev ali zmanjšanje tveganj, ki jih 
povzročajo proizvodi, ki so jih dali na 
voljo ti gospodarski subjekti. V ta namen 
spodbujajo in podpirajo prostovoljne 
ukrepe gospodarskih subjektov, vključno z 
razvojem in spoštovanjem kodeksov dobre 
prakse, kadar ti obstajajo.

Z gospodarskimi subjekti in sindikati
sodelujejo za preprečitev ali zmanjšanje 
tveganj, ki jih povzročajo proizvodi, ki so 
jih dali na voljo ti gospodarski subjekti. V 
ta namen spodbujajo in podpirajo 
prostovoljne ukrepe gospodarskih 
subjektov, vključno z razvojem in 
spoštovanjem kodeksov dobre prakse, 
kadar ti obstajajo.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrošnikom in drugim zainteresiranim 
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;

(a) potrošnikom in drugim zainteresiranim 
stranem, tudi sindikatom, 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;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica pripravi splošni 
program za nadzor trga, ki ga pregleda ter
po potrebi posodobi najmanj vsaka štiri 
leta. Program zajema organizacijo nadzora 
trga in s tem povezane dejavnosti ter 
upošteva posebne potrebe podjetij na 
splošno in zlasti MSP pri izvajanju 
usklajevalne zakonodaje Unije ter 
Uredbe (EU) št. […/…] [o varnosti 
potrošniških proizvodov], obenem pa 
zagotavlja tudi navodila in pomoč.
Program vključuje:

11. Vsaka država članica pripravi splošni 
program za nadzor trga, ki ga pregleda ter 
posodobi najmanj vsaka štiri leta. Program 
zajema organizacijo nadzora trga in s tem 
povezane dejavnosti ter upošteva posebne 
potrebe podjetij na splošno in zlasti MSP 
pri izvajanju usklajevalne zakonodaje 
Unije ter Uredbe (EU) št. […/…] [o 
varnosti potrošniških proizvodov], obenem 
pa zagotavlja tudi navodila in pomoč.
Program vključuje:

Predlog spremembe 42

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, ki jih pregleda in po potrebi 
posodablja vsako leto, pri čemer zlasti 
upošteva povečan vstop določenega blaga 
na trg Unije zaradi uporabe trgovinskih 
sporazumov EU s tretjimi državami. Ti 
programi zajemajo vse sektorje, v katerih 
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organi izvajajo dejavnosti nadzora trga.

Obrazložitev

Ker se bo zaradi začetka veljavnosti novih trgovinskih sporazumov najverjetneje povečala 
količina proizvodov iz določenih tretjih držav, kjer proizvajalci verjetno še niso dobro 
seznanjeni s skladnostjo s pravom Unije, morajo biti države članice pri uvedbi sektorskih 
programov za nadzor trga posebej pozorne na te proizvode.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Proizvajalci in uvozniki zagotovijo, da 
se njihovi proizvodi dajo na trg in 
odobrijo v skladu z zahtevami zakonodaje 
EU, ki spada na področje te uredbe, in da 
je njihova uporaba varna.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Proizvajalci in uvozniki na proizvodu, 
ki ga dajo na trg, navedejo svoje ime, 
registrirano trgovsko ime ali registrirano 
blagovno znamko in naslov v Uniji, na 
katerem so dosegljivi, ali pa mu te 
informacije priložijo.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Proizvajalci s sedežem zunaj EU 
pooblastijo uvoznike, da za namene 
nadzora trga delujejo kot njihovi 
pooblaščeni zastopniki.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se za proizvode ne uporablja 
harmonizacijska zakonodaja Unije, 
organi za nadzor trga ustrezno upoštevajo 
protokole, kontrolne sezname in druge 
ustrezne dokumente, ki jih zagotovijo 
gospodarski subjekti v zvezi z oceno 
tveganja proizvodov v skladu z Direktivo 
[...] o varnosti potrošniških proizvodov.

Obrazložitev

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be covered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) kadar je na proizvodu ali upodobitvi 
proizvoda brez dovoljenja navedena 
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blagovna znamka, ki je enaka ali podobna 
registrirani blagovni znamki za ta 
proizvod, tako da ni mogoče potrditi 
njegove pristnosti ali izvora. 

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje 
vseh potrebnih korektivnih ukrepov za vse 
zadevne proizvode, ki jih je dal na trg po 
vsej Uniji.

Gospodarski subjekt v skladu z dolžnostjo 
skrbnega ravnanja zagotovi sprejetje vseh 
potrebnih korektivnih ukrepov za vse 
zadevne proizvode, ki jih je dal na trg po 
vsej Uniji.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar organi za nadzor trga ne morejo 
potrditi identitete zadevnega 
gospodarskega subjekta ali kadar 
gospodarski subjekt ni sprejel potrebnih 
korektivnih ukrepov v skladu s 
členom 9(3) v določenem roku, organi za 
nadzor trga sprejmejo vse potrebne ukrepe 
za obvladovanje tveganja, ki ga predstavlja 
proizvod.

1. Kadar organi za nadzor trga ne morejo 
potrditi identitete zadevnega 
gospodarskega subjekta ali kadar 
gospodarski subjekt ni opravil dolžnosti 
skrbnega ravnanja ali ni sprejel potrebnih 
korektivnih ukrepov v skladu s 
členom 9(3) v določenem roku, organi za 
nadzor trga sprejmejo vse potrebne ukrepe 
za obvladovanje tveganja, ki ga predstavlja 
proizvod.

Predlog spremembe 50

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

Ocena tveganja temelji na razpoložljivih 
znanstvenih ali tehničnih dokazih.

Ocena tveganja temelji na razpoložljivih 
znanstvenih ali tehničnih dokazih, če pa 
obstaja domnevno tveganje, da bo 
povzročena škoda javnemu zdravju, se 
kljub temu, da ni znanstvenega soglasja, 
navede previdnostno načelo.

Obrazložitev

Previdnostno načelo je izrecno vključeno v sedanjo zakonodajo o nadzoru trga in varnosti 
potrošniških proizvodov; zato bi se morali nanj izrecno sklicevati tudi v prihodnji zakonodaji, 
zlasti glede na sedanje in prihodnje težnje po večjem uvozu v EU in velike količine 
neharmoniziranih proizvodov.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vsemi konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, ki so jih podpisale in 
ratificirale države, vključene v izdelavo 
in/ali predelavo proizvoda;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če za proizvode ne velja harmonizacijska 
zakonodaja Unije, organi, pristojni za 
kontrolo zunanjih meja, ustrezno 
upoštevajo protokole, kontrolne sezname 
in druge ustrezne dokumente, ki jih 
zagotovijo gospodarski subjekti v zvezi z 
oceno tveganja proizvodov v skladu z 
Direktivo (EU) št. [.../...] [o varnosti 
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potrošniških proizvodov] in ki jim jih dajo 
na voljo organi za nadzor trga za ocenitev 
tveganja proizvodov.

Obrazložitev

Izboljšati je treba komuniciranje in sodelovanje med organi za nadzor trga in organi, 
pristojnimi za kontrolo zunanjih meja, zlasti pri proizvodih, ki jih ne pokrivajo 
harmonizacijska zakonodaja Unije, standardi EU ali ustrezna nacionalna zakonodaja in za 
katere je težje opravljati varnostne preglede. To je potrebno zaradi sedanjega in prihodnjega 
povečevanja uvoza.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) kadar je na proizvodu ali upodobitvi 
proizvoda brez dovoljenja navedena 
blagovna znamka, ki je enaka ali podobna 
registrirani blagovni znamki za ta 
proizvod, tako da ni mogoče potrditi 
njegove pristnosti ali izvora. 

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija bi morala zagotoviti, da bodo 
organi, pristojni za kontrolo proizvodov 
na zunanjih mejah, izvajali enotne 
preglede po vsej EU. Oceniti bi morala 
tudi, ali imajo organi na voljo potrebna 
sredstva za učinkovito opravljanje nalog. 
Države članice bi ji morale v ta namen 
vsako leto poslati poročilo, v katerem bi 
razložile, kako so nacionalni organi 
opravljali preglede in ocene tveganja, in 
poročale o razpoložljivih sredstvih, vanj 
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pa bi vključile tudi statistične podatke o 
številu izvedenih kontrol. Komisija lahko 
ob velikih odstopanjih in pomanjkljivostih 
na podlagi tega sistema poročanja pošlje 
priporočila državam članicam.

Predlog spremembe 55

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 petih 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.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sodelovanje v sistemu RAPEX je odprto 
za države prosilke, tretje države ali 
mednarodne organizacije v okviru 
sporazumov med Unijo in temi državami 
ali organizacijami ter v skladu s temi 
sporazumi. Vsi takšni sporazumi temeljijo 
na vzajemnosti in vključujejo določbe o 
zaupnosti, ki ustrezajo tistim, ki se 
uporabljajo v Uniji.

4. Sodelovanje v sistemu RAPEX je odprto
in se spodbuja za države prosilke, tretje 
države ali mednarodne organizacije v 
okviru sporazumov med Unijo in temi 
državami ali organizacijami ter v skladu s 
temi sporazumi. Komisija vodi trgovinska 
pogajanji s tretjimi državami o 
prednostnem dostopu blaga do trga Unije 
ter jih spodbuja k sodelovanju v RAPEX, 
v pogajanjih o pogojih dostopa do trga pa 
upošteva njihove možnosti sodelovanja. 
Vsi takšni sporazumi temeljijo na 
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vzajemnosti in vključujejo določbe o 
zaupnosti, ki ustrezajo tistim, ki se 
uporabljajo v Uniji.

Obrazložitev

Sodelovanje med organi za nadzor trga držav članic in tretjimi državami je izredno 
pomembno, kadar Unija tretjim državam zagotavlja prednostni dostop do trga v okviru 
sporazuma o prosti trgovini. Zato naj bil RAREX ne samo odprt za tretje države, temveč bi 
morala Komisija te države spodbujati k sodelovanju.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a
Evropska komisija bo vzpostavila in 
usklajevala vseevropsko zbirko podatkov o 
poškodbah, s katero bo pristojne organe 
podprla pri izvajanju ukrepov za nadzor 
trga.

Obrazložitev

Zaradi mednarodne trgovine postajajo vprašanja varnosti potrošnikov vse bolj zapletena in 
vse težje rešljiva. Vzpostavitev vseevropske zbirke podatkov o poškodbah bo olajšala 
izmenjavo podatkov o poškodbah, prispevala k bolj učinkovitem političnem odločanju ter 
pomagala pri izvajanju ukrepov za nadzor trga.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 b
Pristojni organi za nadzor trga, ki so jih 
ustanovile države članice, prispevajo k 
ustanovitvi zbirke podatkov in Komisiji 
redno posredujejo izčrpne podatke o 
poškodbah v skladu z usklajeno 
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metodologijo in klasifikacijo.

Predlog spremembe 59

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 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, ki je povezano z 
izvorom ali sestavnimi deli. Države 
članice zagotovijo popolno skladnost teh 
postopkov z upravljanjem zunanjih meja 
Unije.

Obrazložitev

Sodelovanje med organi in carinskimi službami je ključnega pomena za zagotovitev ustreznih 
postopkov za nadzor uvoza na ozemlje držav članic Evropske unije.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija od organov za nadzor trga 
zahteva, da ji poročajo o svojih 
dejavnostih sodelovanja. Če Komisija 
ugotovi večje pomanjkljivosti pri 
medsebojni pomoči, ki jo nudijo organi za 
nadzor trga, lahko da priporočila za 
izboljšanje sodelovanja.
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Obrazložitev

Ne zadostuje, da Komisija določi zahteve za medsebojno pomoč, temveč mora olajšati in 
nadzorovati učinkovitost medsebojne pomoči, da bi preprečila preusmeritev trgovine v države 
članice, kjer se zakonodajni okvir za nadzor trga manj strogo izvaja.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organi za nadzor trga lahko sodelujejo
s pristojnimi organi iz tretjih držav, da bi 
izmenjavali informacije in tehnično pomoč, 
spodbudili in poenostavili dostop do 
sistemov Unije za izmenjavo informacij, 
vključno s sistemom RAPEX v skladu s 
členom 19(4), ter spodbudili dejavnosti, 
povezane z ugotavljanjem skladnosti in 
nadzorom trga.

1. Organe za nadzor trga se spodbuja k 
sodelovanju s pristojnimi organi iz tretjih 
držav, da bi izmenjavali informacije in 
tehnično pomoč, spodbudili in poenostavili 
dostop do sistemov Unije za izmenjavo 
informacij, vključno s sistemom RAPEX v 
skladu s členom 19(4), ter spodbudili 
dejavnosti, povezane z ugotavljanjem 
skladnosti in nadzorom trga.

Obrazložitev

Sodelovanje z organi za nadzor trga iz tretjih držav je bistvenega pomena za zmanjšanje 
števila neskladnih proizvodov, uvoženih in sproščenih v promet na trgu EU. Zato je treba 
sodelovanje spodbujati.

Predlog spremembe 62

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 

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, bi bilo treba 
povabiti k sodelovanju v takih podskupinah 
kot opazovalke, njihovo mnenje pa naj bi 
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podskupinah kot opazovalci. se kolikor je mogoče upoštevalo.

Predlog spremembe 63

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 
navedenih določb.

Države članice določijo 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.
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 
navedenih določb.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi zneske minimalnih kazni 
in pogoje za njihovo izterjevanje ter 
opredeli posebne določbe za mala in 
srednja podjetja. Zneski plačanih kazni se 
namenijo za dejavnosti nadzora trga v 
zadevni državi članici.
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Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrste kršitev, ki so kaznive, vključujejo 
vsaj:
(a) proizvode, ki predstavljajo tveganje v 
skladu s členom 9(2) do alinee (d) ali ne 
izpolnjujejo meril iz točk (a), (b) in (c) 
člena 13(2);
(b) dajanje lažnih izjav med postopki 
odobritve, ki vodijo do odpoklica;
(c) ponarejanje rezultatov preskusa za 
homologacijo;
(d) zavračanje dostopa do informacij.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 33

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 
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.

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 za zagotovitev uporabe istih 
standardov na vseh vstopnih točkah na trg 
Unije, izboljšanja sodelovanja med organi 
za nadzor trga med državami članicami in 
tretjimi državami, zlasti tistimi, ki imajo 
prednostni dostop do trga Unije, 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 
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upoštevanju njenega učinka na podjetja, 
zlasti mala in srednje velika podjetja.

Obrazložitev

Komisija bi morala posebno pozornost nameniti izboljšanju sodelovanja organov za nadzor 
trga držav članic in ustreznih organov tretjih držav, ki imajo prednostni dostop do trga Unije. 
Ta vidik bi moral biti deležen posebne pozornosti tudi v trgovinskih pogajanjih, Komisija pa 
bi morala v svojem poročilu oceniti, ali je bila pri uresničevanju tega cilja uspešna.
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