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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prosti pretok varnih, zakonitih in neponarejenih potrošniških proizvodov predstavlja enega 
izmed temeljev Evropske unije in steber, bistven za delovanje enotnega trga, ki lahko povrne 
zaupanje potrošnikom, ki zaradi pravne praznine trenutno nimajo zagotovljene pravice 
poznati izvor kupljenih proizvodov.

Namen tega predloga je pojasniti regulativni okvir za neživilske potrošniške proizvode ob 
upoštevanju pristojnosti gospodarskih subjektov in nacionalnih organov, zaradi katerih je 
potrebna uskladitev pravil, nadzora ter razlage in uporabe obstoječih predpisov; takšna 
neusklajenost namreč resno ogroža učinkovitost nadzora trga, posledično pa pomeni tudi višje 
stroške za evropska podjetja.

Besedilo uredbe je ambiciozno in vsebuje vrsto obveznosti za proizvajalce, uvoznike in 
distributerje, katerih namen je zagotoviti, da so potrebne informacije potrošniku jasno vidne, 
vendar pa ostajajo odprta nekatera vprašanja v zvezi z izvajanjem teh obveznosti.

Pripravljavka mnenja pozitivno ocenjuje dejstvo, da predlog uredbe jasno opredeljuje 
področje uporabe, ki zajema neživilske proizvode, pridobljene v procesu proizvodnje, 
namenjene potrošnji, katerih varnost se uporablja horizontalno. Meni namreč, da je nujno 
potrebna obvezna sledljivost proizvoda, katere namen je preprečiti ali omejiti nezakonite in 
nelojalne trgovinske prakse in za katero bo veljal nadzor v celotni dobavni verigi, kar se je v 
odgovor na potrebe trga že uveljavilo v mnogih evropskih podjetjih.

Dodana je obvezna oznaka porekla proizvodov, ki izboljšuje osnovne zahteve po sledljivosti, 
saj olajšuje nalogo organov za nadzor trga pri odkrivanju dejanskega kraja proizvodnje in 
omogoča stike z organi v državah porekla v okviru dvostranskega ali večstranskega 
sodelovanja na področju varnosti potrošniških proizvodov. Informacija o državi, v kateri je bil 
proizvod izdelan, nikakor ne povzroča zmede pri potrošnikih pri njihovi izbiri, temveč je 
nujna za razumevanje trajnosti proizvoda z vidika socialnih, okoljskih in proizvodnih 
standardov, pa tudi kakovosti in varnosti samega proizvoda. Izbira je svobodna takrat, ko je 
potrošniku omogočeno, da pozna vsa dejstva, ki pripomorejo k ozaveščenemu nakupu. To že 
velja v mnogih državah, ki so naše trgovinske partnerice in konkurentke, kjer so strožji 
predpisi v uporabi že od dvajsetih let dvajsetega stoletja in veljajo za vse blago, tudi za blago, 
proizvedeno v Evropi, ki se uvaža v te države. Primeri takšnih držav so Združene države 
Amerike, Mehika, Kanada, Japonska in druge.  
Obveščenost pomeni varnost, zanesljivost informacij pa je pomembna tako za zdravje 
potrošnikov kot tudi za razvoj evropske industrije.

Vendar pa ima pripravljavka mnenja določene pomisleke glede značaja tveganja, kot je 
izražen v besedilu uredbe: nejasno ostaja, ali morajo obveznosti glede sledljivosti veljati za 
vse neusklajene proizvode ali pa je zato, da se zagotovi sorazmernost, treba izvzeti tiste 
proizvode, pri katerih je tveganje zelo nizko ali jih že obravnavajo druge direktive ali uredbe.

Zaradi poenostavitve zakonodaje bi bilo primerno področje uporabe te uredbe razširiti na vse 
neusklajene proizvode z eno samo izjemo, in sicer živilskim sektorjem.



PE513.019v02-00 4/20 AD\1003298SL.doc

SL

Poročevalka meni tudi, da bi bilo treba bolje pojasniti in opredeliti, na kakšne načine, v 
kolikšni meri in v kakšnih časovnih rokih naj države članice izvajajo svojo pravico kaznovati 
kršitve uredbe. Treba bi bilo torej določiti skupne najvišje in najnižje kazni ter roke za 
njihovo izvršitev z namenom zagotoviti, da se subjekti, ki ne izpolnjujejo varnostnih 
predpisov, soočijo z enakimi posledicami neodvisno od države članice, v kateri delujejo, ter 
ponovno preučiti načelo sorazmernosti na podlagi predpostavke, da mora biti kazen 
sorazmerna s količino blaga, prodanega v EU, in njegovo denarno vrednostjo.

Na ozemlju Unije, na katerem so meje odprte, se predpisi za kaznovanje iste kršitve na 
področju trgovine ne smejo preveč razlikovati, saj ima Unija na tem področju skoraj izključno 
pristojnost.

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
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede razvoja prodaje prek spleta in 
carine bil bilo treba opozoriti na težave, s 
katerimi se soočajo organi za nadzor trga, 
kadar ukrepajo proti nevarnim 
proizvodom, ki se prodajajo prek spleta.
To je zlasti pomembno, ker potrošniki 
prek spleta kupujejo vse več izdelkov iz 
tretjih držav, ki niso skladni z evropskimi 
standardi in zato ogrožajo zdravje in 
varnost potrošnikov. Za obvladovanje teh 
izzivov je treba zagotoviti ustrezne 
kontrole uvoženih proizvodov. V ta namen 
bi bilo treba zagotoviti posebne 
instrumente za carinske organe in za 
tesnejše sodelovanje med pristojnimi 
organi. Okrepiti in poenotiti bi bilo treba 
carinske kontrole in nadzor trga za 
proizvode, kupljene na spletu.
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Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Varnost proizvodov bi bilo treba 
oceniti ob upoštevanju vseh pomembnih 
vidikov, zlasti njihovih značilnosti in 
predstavitve, pa tudi kategorij potrošnikov, 
ki bodo proizvode najverjetneje 
uporabljale, pri čemer se upošteva njihova 
ranljivost, zlasti otrok, starejših in 
invalidnih oseb.

(13) Varnost proizvodov bi bilo treba 
oceniti ob upoštevanju vseh pomembnih 
vidikov, zlasti njihovih značilnosti, sestave, 
pristnosti in predstavitve, pa tudi kategorij 
potrošnikov, ki bodo proizvode 
najverjetneje uporabljale, pri čemer se 
upošteva njihova ranljivost, zlasti otrok, 
starejših in invalidnih oseb.

Obrazložitev

Z navedbo materialov, iz katerih je proizvod sestavljen, se potrošnikom zagotovi dodatno 
informacijo. Poleg tega pristnost proizvoda in registrirana blagovna znamka dokazujeta, da 
je proizvod skladen s standardi kakovosti, priznanimi na ravni Unije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V primeru proizvodov, za katere ne 
veljajo harmonizacijska zakonodaja 
Unije, standardi EU ali nacionalna 
zakonodaja o zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah, bodo gospodarski subjekti 
ocenili varnost proizvoda glede na 
posebna merila, na podlagi katerih bodo 
opredelili raven tveganja, povezano s 
proizvodom. Organi za nadzor trga lahko 
gospodarskim subjektom pomagajo pri 
opravljanju ocenjevanja varnosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da organi za nadzor trga pomagajo gospodarskim subjektom 
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(npr. proizvajalcem, uvoznikom itd.) pri ocenjevanju tveganja proizvodov, zlasti kadar za te 
proizvode ne velja harmonizacijska zakonodaja ali evropski standardi. Zlasti v primeru 
uvoženih proizvodov je lahko ocenjevanje njihove varnosti zapleteno, saj uvozniki ne poznajo 
značilnosti proizvoda v celoti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) „tveganje“ pomeni tveganje, 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;

Obrazložitev

Direktiva o varnosti potrošniških proizvodov vključuje zgolj opredelitev „resnega tveganja“. 
Zaradi skladnosti z uredbo o nadzoru trga bi morala ta direktiva vključevati tudi splošno 
opredelitev tveganja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Zagotavljanje identifikacije in 
sledljivosti proizvodov skozi celotno 
dobavno verigo prispeva k opredelitvi 
gospodarskih subjektov ter k sprejemu 
učinkovitih popravnih ukrepov proti 

(20) Zagotavljanje identifikacije, oznake 
porekla in sledljivosti proizvodov na 
podlagi tehničnih specifikacij in strogih 
meril skozi celotno dobavno verigo 
prispeva k opredelitvi gospodarskih 
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nevarnim proizvodom, kot so ciljni 
odpoklici. Identifikacija in sledljivost 
proizvoda tako zagotavljata, da potrošniki 
in gospodarski subjekti dobijo točne 
informacije o nevarnih proizvodih, kar 
povečuje zaupanje na trgu in preprečuje 
nepotrebne motnje v trgovini. Proizvodi bi 
zato morali biti opremljeni z 
informacijami, ki omogočajo njihovo 
identifikacijo ter identifikacijo proizvajalca 
in, če se uporablja, uvoznika. Proizvajalci 
bi morali pripraviti tudi tehnično 
dokumentacijo v zvezi z njihovimi 
proizvodi, za kar lahko izberejo 
najprimernejši in stroškovno najbolj 
učinkovit način, na primer prek 
elektronskih sredstev. Poleg tega bi morali 
gospodarski subjekti identificirati subjekte, 
ki so jim dobavili proizvod oziroma 
katerim so proizvod dobavili sami.
Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov se uporablja za obdelavo osebnih 
podatkov za namene te uredbe.

subjektov ter k sprejemu učinkovitih 
popravnih ukrepov proti nevarnim 
proizvodom, kot so ciljni odpoklici in 
uničenje proizvodov. Identifikacija in 
sledljivost proizvoda tako zagotavljata, da 
potrošniki in gospodarski subjekti dobijo 
točne informacije o nevarnih proizvodih, 
kar povečuje zaupanje na trgu in 
preprečuje nepotrebne motnje v trgovini.
Proizvodi bi zato morali biti opremljeni z 
informacijami, ki omogočajo njihovo 
identifikacijo ter identifikacijo proizvajalca 
in, če se uporablja, uvoznika. Proizvajalci 
bi morali pripraviti tudi tehnično 
dokumentacijo v zvezi z njihovimi 
proizvodi, za kar lahko izberejo 
najprimernejši in stroškovno najbolj 
učinkovit način, na primer prek 
elektronskih sredstev. Poleg tega bi morali 
gospodarski subjekti identificirati subjekte, 
ki so jim dobavili proizvod oziroma 
katerim so proizvod dobavili sami.
Direktiva 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov se 
uporablja za obdelavo osebnih podatkov za 
namene te uredbe. Zato bi morala 
Komisija vzpostaviti javno podatkovno 
zbirko informacij o varnosti potrošniških 
proizvodov za čezmejno ozaveščanje o 
nevarnih proizvodih na notranjem trgu in 
za ustrezno obveščanje udeleženih 
potrošnikov, proizvajalcev in 
distributerjev ob zagotavljanju potrebne 
zaupnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Oznaka porekla dopolnjuje osnovne (21) Oznaka porekla dopolnjuje osnovne 
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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.

zahteve po sledljivosti v zvezi z imenom in 
naslovom proizvajalca brez povečanja 
upravnih obremenitev. 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, 
kar potrošnikom omogoča, da proizvode 
povežejo s socialnimi, okoljskimi in 
varnostnimi standardi države porekla, in 
jih ščiti pred ponarejenim ali nezakonitim 
blagom. 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 in 
bojem proti ponarejanju, da se sprejmejo 
ustrezni nadaljnji ukrepi, kot že velja v 
mnogih državah, ki so naše trgovinske 
partnerice in konkurentke, kjer so strožji 
predpisi v uporabi že od dvajsetih let 
prejšnjega stoletja in so obvezni za vse 
blago, ki se uvaža v te države, tudi za 
blago, proizvedeno v Evropi. Primeri 
takšnih držav so med drugim Združene 
države Amerike, Mehika, Kanada in 
Japonska. Komisija bi morala imeti 
aktivno vlogo pri usklajevanju aktivnosti 
evropskih organov za nadzor trga in 
carinskih organov z organi tretjih držav 
ter pri izvedbi kampanj za obveščanje in 
ozaveščanje javnosti o vlogi organov za 
nadzor trga kot službe za pomoč 
potrošnikom.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Evropska unija je že sklenila 
dvostranske sporazume z državami, v 
katerih je označevanje porekla obvezno, 
ali se o njih pogaja; meni, da bo obvezna 
označba države porekla ustvarila bolj 
uravnotežen in pošten trg in povečala 
konkurenco med državami, vsako različno 
obravnavanje pa bo predstavljalo 
trgovinsko oviro.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Z navedbo porekla na proizvodih 
bodo organi za nadzor trga učinkoviteje 
sledili nevarnim proizvodom. Poleg tega 
ima označba države porekla ključno vlogo 
pri odpoklicu proizvodov ali umiku 
nevarnih proizvodov s trga EU.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21c) Pristojni nacionalni organi bi 
morali razviti kampanje za osveščanje, s 
katerimi bi potrošnike seznanili s 
tveganjem nakupa ponarejenih 
proizvodov, zlasti prek spleta.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih za kršitve te uredbe in 
zagotoviti, da se izvajajo. Navedene kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

(30) Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih za kršitve te uredbe in 
zagotoviti, da se izvajajo. Navedene kazni 
morajo biti učinkovite, v največji možni 
meri usklajene, sorazmerne s količino in
vrednostjo blaga ter dolžino obdobja, ko je 
bilo blago na voljo na trgu, ter odvračilne.

Obrazložitev

Če bi bile kazni v posameznih državah članicah neusklajene ali ne bi bile na evropski ravni 
določene vsaj smernice za njihovo spodnjo in zgornjo mejo, to težave ne bi rešilo, temveč bi 
spodbujalo uvoz in distribucijo v državah, v katerih so kazni nizke v primerjavi z ostalimi.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za proizvode, ki 
so pridobljeni s proizvodnim procesom in 
se dajejo na trg ali so na njem dostopni, ne 
glede na to, ali so novi, rabljeni ali 
obnovljeni, in ki izpolnjujejo eno od 
naslednjih meril:

1. Ta uredba se uporablja za proizvode, ki 
so pridobljeni s proizvodnim procesom in 
se dajejo na trg ali so na njem dostopni,
vključno s spletnim trgom, ne glede na to, 
ali so novi, rabljeni ali obnovljeni, in ki 
izpolnjujejo eno od naslednjih meril:

Obrazložitev

Glede na vse pomembnejšo vlogo elektronskega trgovanja je treba navesti, da se uredba 
nanaša tudi na spletni trg.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) gradbene proizvode iz Uredbe (EU) 
št. 305/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi 
usklajenih pogojev za trženje gradbenih 
proizvodov*;
__________________
* UL L 88, 4.4.2011, str. 5. 

Obrazložitev

Gradbeni proizvodi so praviloma zgolj vmesni proizvodi in ne končni.  V redkih primerih, ko 
bi morale za sam proizvod veljati varnostne zahteve, zagotavlja omenjena Uredba (EU) 
št. 305/2011 zadostne določbe za upoštevanje teh zahtev (glej člene 3(3), 11(6), 27(3) in (4)).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 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 proizvoda za distribucijo, porabo 
ali uporabo na trgu Unije ali na spletnem 
trgu v okviru gospodarske dejavnosti, ne 
glede na to, ali je to proti plačilu ali 
brezplačno;

Obrazložitev

Treba je omeniti spletni trg, saj je ta trenutno brez nadzora, če se proizvod, ki se trži, 
razpošilja neposredno k naročnikom na dom. To velja zlasti, ko gre za majhne izdelke.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) če je pristen, kar pomeni, da proizvod 
ali predstavitev proizvoda nista 
opremljena z blagovno znamko brez 
dovoljenja lastnika blagovne znamke, ki je 
enaka ali podobna registrirani blagovni 
znamki tega proizvoda, s čimer se 
potrošnike zavaja glede resnične identitete 
proizvoda;

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) lastnosti proizvoda, vključno z njegovo 
sestavo, embalažo, navodili za montažo ter 
po potrebi za namestitev in vzdrževanje;

a) lastnosti proizvoda, vključno z njegovo 
sestavo, pristnostjo, embalažo, navodili za 
montažo ter po potrebi za namestitev in 
vzdrževanje;

Obrazložitev

Pristnost proizvoda in registrirana blagovna znamka dokazujeta, da je proizvod skladen s 
standardi kakovosti, priznanimi na ravni Unije.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namen odstavkov 1 in 2 
gospodarski subjekti organom za nadzor 
trga dajo na voljo kontrolni seznam, na 
katerem je obrazloženo, kako so bili 
ocenjeni parametri iz odstavkov 1 in 2 ter 
kako je bilo na podlagi takšnega seznama 
ocenjeno morebitno tveganje proizvoda. 
Organi za nadzor trga gospodarskim 
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subjektom na zahtevo pomagajo pri 
opravljanju ocenjevanja.

Obrazložitev

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci in uvozniki zagotovijo, da je 
na proizvodih navedena označba države 
porekla proizvoda ali, kadar velikost ali 
narava proizvoda tega ne omogoča, 
navedeno označbo zagotovijo na embalaži 
ali v spremni listini.

1. Proizvajalci, uvozniki in distributerji
zagotovijo, da je na proizvodih za končne 
potrošnike navedena označba države 
porekla proizvoda ali, kadar velikost ali 
narava proizvoda za končne potrošnike
tega ne omogoča, navedeno označbo 
zagotovijo na embalaži ali v spremni 
listini, na primer na oglasnem materialu 
na prodajnem mestu. Proizvajalci ali 
uvozniki morajo zagotoviti, da je država 
porekla označena na vseh proizvodih, ki 
se prodajajo v Evropski uniji, ne glede na 
to, ali je proizvod iz države članice EU ali 
države, ki ni članica EU. Distributerji 
preverijo, ali je proizvajalec ali uvoznik 
ustrezno označil potrošniški proizvod, 
preden ga je dal v prodajo ali ponudil na 
trgu EU.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Oznaka države porekla se izrazi z 
besedami „proizvedeno v“, čemur sledi 
ime države porekla. Poreklo blaga se 
lahko navede v katerem koli uradnem 
jeziku Evropske unije, ki ga potrošniki ali 
končni uporabniki v državi članici, v 
kateri se blago daje na trg, zlahka 
razumejo. V državah, kjer se jezik zapisuje 
s pomočjo latinice, se za zapis oznake 
države porekla ne smejo uporabljati znaki 
druge pisave, v državah, kjer se 
uporabljajo druge pisave, pa mora biti 
naveden tudi zapis v latinici.

Obrazložitev

Potrebno je navesti način zapisa oznake porekla in dati dobaviteljem možnost, da izberejo 
ustrezen jezik, razumljiv njihovim potrošnikom.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Oznaka porekla blaga je natisnjena z 
jasno berljivim in neizbrisljivim tiskom, 
vidna med običajno uporabo, označena 
ločeno od drugih informacij in 
predstavljena na nezavajajoč način in 
tako, da glede porekla blaga ne daje 
napačnega vtisa.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da je oznaka porekla verodostojna in da se z njo ne manipulira, saj gre za 
ukrep, namenjen obveščenosti in varnosti potrošnikov.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Člen 7 uredbe se uporablja za 
proizvode, ki so namenjeni končnim 
potrošnikom, razen za ribiške proizvode in 
proizvode iz ribogojstva iz člena 1 Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000 in za živila iz 
člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je država porekla, določena v 
skladu z odstavkom 2, država članica 
Unije, se proizvajalci in uvozniki lahko
sklicujejo na Unijo ali na posamezno 
državo članico.

3. Kadar je država porekla, določena v 
skladu z odstavkom 2, država članica 
Unije, se oznaka „izdelano v“ lahko
sklicuje na Unijo ali na posamezno državo 
članico. Na vseh proizvodih, ki so dani na 
trg EU, bi morala biti navedena tudi ime 
in naslov proizvajalca.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Proizvajalci sorazmerno z možnimi 
tveganji, ocenjenimi na osnovi člena 6,
pripravijo tehnično dokumentacijo.
Tehnična dokumentacija vključuje, kakor 
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je primerno:

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uvozniki pred dajanjem proizvoda na trg 
zagotovijo, da je proizvod skladen s 
splošno varnostno zahtevo iz člena 4 ter da 
je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 
8(4), (6) in (7).

1. Za uvoznike pred dajanjem proizvoda na 
trg veljajo enake obveznosti kot za 
proizvajalce v EU in zato zagotovijo, da je 
proizvod skladen s splošno varnostno 
zahtevo iz člena 4, da proizvajalec
izpolnjuje zahteve iz člena 8 ter da 
spremljajoča tehnična dokumentacija 
potrjuje skladnost proizvoda, kar zadeva 
možna tveganja, povezana z njim.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ker obveznosti po členu 8(4) temeljijo 
na oceni tveganja proizvoda, pri kateri bi 
se lahko v tretjih državah uporabljala 
različna merila in parametri, mora 
uvoznik zagotoviti, da je tuji proizvajalec 
upošteval parametre EU iz člena 6 in da 
jih je navedel v tehnični dokumentaciji, ki 
mu jo je predložil.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da ocena tveganja, ki jo izvedejo tuji proizvajalci, temelji na zahtevah EU 
za proizvode, ki se uvažajo v EU in se dajejo na njen trg.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Proizvajalci zagotovijo, da so na 
njihovih proizvodih označeni tip, serija ali 
serijska številka ali drug element za 
identifikacijo proizvoda, ki so brez težav 
vidni in čitljivi za potrošnike, kadar pa 
velikost ali narava proizvoda tega ne 
dopušča, zagotovijo, da so zahtevane 
informacije navedene na embalaži ali v 
spremni listini. 

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Uvozniki za varovanje zdravja in 
varnosti oseb sorazmerno z možnimi 
tveganji, ki jih predstavlja proizvod, 
preskušajo vzorce trženih proizvodov, 
preiskujejo pritožbe ter vodijo register 
pritožb, neskladnih proizvodov in 
odpoklicanih proizvodov ter o takšnem 
spremljanju obveščajo proizvajalce in 
distributerje.

6. Uvozniki za varovanje zdravja in 
varnosti oseb sorazmerno z možnimi 
tveganji, ki jih predstavlja proizvod,
ocenjenimi na osnovi člena 6, preskušajo 
vzorce trženih proizvodov, preiskujejo 
pritožbe ter vodijo register pritožb, 
neskladnih proizvodov in odpoklicanih 
proizvodov ter o takšnem spremljanju 
obveščajo proizvajalce in distributerje.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na 
trg, ni varen ali kako drugače ni v skladu s 

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

to uredbo, nemudoma sprejmejo popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda, 
ga umaknejo ali odpokličejo. O tem 
nemudoma obvestijo tudi organe za nadzor 
trga države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost svojih proizvodov, in jim zlasti 
predložijo podrobnosti o tveganju za 
zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih 
popravnih ukrepih.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 8

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 in jo na zahtevo dajo na 
voljo organom za nadzor trga in 
gospodarskim subjektom, katerim 
dobavljajo svoje proizvode, skupaj z 
dokazili o obstoju bistvenih razlik med 
njihovimi modeli.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da proizvod, katerega 
dostopnost so omogočili na trgu, ni varen 
ali ni v skladu s členom 8(6), (7) in (8) ter 
členom 10(3) in (4), kot je ustrezno, 
zagotovijo sprejetje popravnih ukrepov, da 
se zagotovi skladnost proizvoda, ga 
umaknejo ali odpokličejo, če je to 
primerno. Kadar proizvod ni varen, 

5. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da proizvod, katerega 
dostopnost so omogočili na trgu Unije ali 
spletnem trgu, ni varen ali ni v skladu s 
členom 8(6), (7) in (8) ter členom 10(3) in
(4), kot je ustrezno, zagotovijo sprejetje 
popravnih ukrepov, da se zagotovi 
skladnost proizvoda, ga umaknejo ali 
odpokličejo. Kadar proizvod ni varen, 
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distributerji o tem nemudoma obvestijo 
tudi proizvajalca ali uvoznika, kot je 
ustrezno, ter organe za nadzor trga države 
članice, v kateri so omogočili dostopnost 
svojih proizvodov, in jim zlasti predložijo 
podrobnosti o tveganju za zdravje in 
varnost ter morebitnih sprejetih popravnih 
ukrepih.

distributerji o tem nemudoma obvestijo 
tudi proizvajalca ali uvoznika, kot je 
ustrezno, ter organe za nadzor trga države 
članice, v kateri so omogočili dostopnost 
svojih proizvodov, in jim zlasti predložijo 
podrobnosti o tveganju za zdravje in 
varnost ter morebitnih sprejetih popravnih 
ukrepih.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te 
uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da zagotovijo izvrševanje teh kazni.
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.

1. Države članice na podlagi minimalnih 
skupnih stopenj, ki jih predlaga Komisija,
določijo pravila glede kazni, ki se 
uporabljajo pri kršitvi določb te uredbe, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo izvrševanje teh kazni. Določene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice obvestijo 
Komisijo o navedenih določbah najpozneje 
[vstaviti datum -3 mesece po začetku
uporabe te uredbe], takoj pa jo obvestijo o 
vseh nadaljnjih spremembah navedenih 
določb. Predvidene kazni morajo biti 
harmonizirane in sorazmerne vrednosti in 
količini neskladnih proizvodov ter 
trajanju dajanja na trg.
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