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Predlog spremembe 10
Salvatore Iacolino

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.

Or. it

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 11
Cristiana Muscardini

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, 
pristnosti in predstavitve, pa tudi kategorij 
potrošnikov, ki bodo proizvode 
najverjetneje uporabljale, pri čemer se 
upošteva njihova ranljivost, zlasti otrok, 
starejših in invalidnih oseb.

Or. it



PE514.717v02-00 4/32 AM\1000100SL.doc

SL

Predlog spremembe 12
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 a) 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.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da organi za nadzor trga pomagajo gospodarskim subjektom 
(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 13
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 a) „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 
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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;

Or. en

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 14
Jörg Leichtfried

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 
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 

(20) Nujno je treba zagotoviti varnost vseh 
proizvodov, danih na trg EU, da bi med 
drugim zagotovili visoko stopnjo varstva 
potrošnikov. Poudarja, da bodo 
identifikacija, oznaka porekla in 
sledljivost proizvodov skozi celotno 
dobavno verigo pomagali pri opredelitvi 
gospodarskih subjektov ter sprejemu 
učinkovitih popravnih ukrepov proti 
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 
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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.

učinkovit način, na primer prek 
elektronskih sredstev. V zvezi s tem 
Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje javno podatkovno bazo 
informacij o varnosti potrošniških 
proizvodov, da bi povečali ozaveščenost o 
nevarnih proizvodih v vseh državah 
notranjega trga. Poziva Komisijo, naj 
strokovnjakom za varnost proizvodov, 
proizvajalcem, trgovinskim in 
potrošniškim organizacijam in 
nacionalnim organom omogoči dostop do 
vseh ustreznih informacij ob hkratnem 
zagotavljanju potrebne zaupnosti. 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.

Or. en

Predlog spremembe 15
Cristiana Muscardini

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 
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 

(20) Zagotavljanje identifikacije in 
sledljivosti proizvodov skozi celotno 
dobavno verigo prispeva k opredelitvi 
gospodarskih 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 
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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.

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.

Or. it

Predlog spremembe 16
Marielle de Sarnez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Na evropski ravni je nujno 
zagotoviti poenostavljen, zanesljiv in 
harmoniziran sistem označevanja in 
izdajanja potrdil, da bi se podjetja in 
potrošniki v njem znašli.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Marielle de Sarnez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Poreklo proizvodov je treba 
označevati na podlagi tehničnih 
specifikacij in strogih meril.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Christofer Fjellner

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Varnost proizvodov je sicer pomembna, vendar pa ni nedvoumno dokazano, da obvezno 
označevanje porekla prispeva k varnosti, bolj zaželen pa bi bil nezakonodajen in prostovoljen 
pristop. Poleg tega bi bila dodana vrednost obvezne oznake porekla vprašljiva, saj bi člen 8 
omogočal potrebno in zadostno sledljivost.

Predlog spremembe 20
Christofer Fjellner

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 

(21) Oznaka porekla dopolnjuje osnovne 
zahteve po sledljivosti v zvezi z imenom in 
naslovom proizvajalca. Oznaka države 
porekla lahko 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. Oznaka porekla bi 
morala biti prostovoljna, kadar je v 
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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.

poslovnem interesu proizvajalca, da 
poreklo navede.

Or. en

Predlog spremembe 21
Jörg Leichtfried

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) Poudarja nujnost sledljivosti izdelkov 
in sledenja etiket za določitev države 
izvora izdelka in odgovornega 
proizvajalca. Osrednjega pomena je 
zagotoviti zanesljivo sledljivost na vseh 
stopnjah življenjskega cikla proizvodov, 
obenem pa zagotoviti, da se zaradi tega ne 
bi povečale upravne obremenitve. 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, 
da bi s tem zagotovili obveščenost 
potrošnikov o trajnosti proizvoda v zvezi z 
družbenimi, okoljskimi in proizvodnimi 
standardi, pa tudi o kakovosti in varnosti 
samega proizvoda. 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. Zato poziva 
Komisijo, naj odigra dejavnejšo vlogo pri 
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usklajevanju dejavnosti evropskih 
organov za nadzor trga, carinskih 
organov ter pristojnih organov v državah 
članicah in tretjih državah.

Or. en

Predlog spremembe 22
Salvatore Iacolino

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 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. 
Z navedbo materialov, iz katerih je 
proizvod sestavljen, se potrošnikom 
zagotovi dodatno informacijo. 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. it

Obrazložitev

Oznaka države porekla potrošniku ne zagotovi popolne informacije o dejanskem poreklu 
proizvoda, zato jo je treba združiti z informacijo o materialih, ki ga sestavljajo.

Predlog spremembe 23
Marielle de Sarnez
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Izvajati je treba kampanje 
obveščanja in ozaveščanja javnosti o vlogi 
organov za nadzor trga, da bi se lahko 
potrošniki po potrebi obračali nanje.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Jörg Leichtfried

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. Pomembno je, 
da se kazni harmonizirajo v vseh državah 
članicah, da bi se izognili večjemu uvozu 
in distribuciji v državah, v katerih so 
kazni manj stroge kot v drugih. Navedene 
kazni morajo biti sorazmerne glede 
količine, vrednosti blaga in časa 
razpoložljivosti na trgu, pa tudi učinkovite
in odvračilne.

Or. en

Predlog spremembe 25
Salvatore Iacolino

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 

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

vključno s spletnim trgom, ne glede na to, 
ali so novi, rabljeni ali obnovljeni, in ki 
izpolnjujejo eno od naslednjih meril:

Or. it

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l a) 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. 

Or. de

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 27
Jörg Leichtfried

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede razvoja prodaje prek spleta in 
carine je treba opozoriti na težave, s 
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katerimi se soočajo organi za nadzor trga, 
kadar ukrepajo proti nevarnim 
proizvodom, ki se prodajajo prek spleta. 
Za obravnavo teh izzivov glede ustreznega 
nadzora uvoženih proizvodov poziva 
Komisijo, naj zagotovi specifična orodja 
za carinske organe, pa tudi bolj 
okrepljeno sodelovanje med organi 
pregona. Priznava, da potrošniki prek 
spleta kupijo vse več izdelkov iz tretjih 
držav, ki niso skladni z evropskimi 
standardi ter zato ogrožajo zdravje in 
varnost potrošnikov. Zato poziva 
Komisijo, naj okrepi in standardizira 
carinske preglede in tržni nadzor nad 
proizvodi, kupljenimi prek spleta. Poleg 
tega poudarja, da bi morali Komisija in 
pristojni nacionalni organi razviti 
kampanje za osveščanje, s katerimi bi 
potrošnike seznanili s tveganjem zlasti 
spletnega nakupa ponarejenih proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) 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;

Or. en

Predlog spremembe 29
Salvatore Iacolino
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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;

Or. it

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 30
Cristiana Muscardini

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;

Or. en

Predlog spremembe 31
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Za namen odstavkov 1 in 2 
gospodarski subjekti organom za nadzor 
trga dajo na voljo kontrolni seznam, na 



PE514.717v02-00 16/32 AM\1000100SL.doc

SL

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 
subjektom na zahtevo pomagajo pri 
opravljanju ocenjevanja.

Or. en

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 32
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 7 črtano
Označevanje porekla
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.
2. Za namene določitve države porekla v 
smislu odstavka 1 se uporabljajo pravila o 
nepreferencialnem poreklu blaga iz členov 
od 23 do 25 Uredbe Sveta (EGS) št. 
2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti.

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

Or. en

Obrazložitev

Varnost proizvodov je sicer pomembna, vendar pa ni nedvoumno dokazano, da obvezno 
označevanje porekla prispeva k varnosti, bolj zaželen pa bi bil nezakonodajen in prostovoljen 
pristop. Poleg tega bi bila dodana vrednost obvezne oznake porekla vprašljiva, saj bi člen 8 
omogočal potrebno in zadostno sledljivost.

Predlog spremembe 33
Christofer Fjellner

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 34
Christofer Fjellner

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. Proizvajalce in uvoznike se spodbuja, 
da zagotovijo, da je na proizvodih 
navedena označba države porekla 
proizvoda ali, kadar velikost ali narava 
proizvoda tega ne omogoča, lahko
navedeno označbo prostovoljno zagotovijo 
na embalaži ali v spremni listini, kadar je 
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to v njihovem poslovnem interesu.

Or. en

Predlog spremembe 35
Hans-Peter Martin

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 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. Če se znatni deli 
proizvodnje opravijo v različnih državah, 
se vse te države izvora navedejo 
razvrščene glede na njihov delež v 
vrednostni verigi.

Or. de

Predlog spremembe 36
Jörg Leichtfried

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 in uvozniki proizvodov 
morajo označiti državo porekla, da bi 
omogočili sledljivost blaga v dobavni 
verigi. Poleg tega ima označba države 
porekla bistveno vlogo pri odpoklicu 
proizvodov ali umiku nevarnih proizvodov 
s trga EU. 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. Kadar velikost 
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in/ali narava proizvoda ne omogočata
označbe porekla na proizvodu, je treba
označbo zagotoviti na embalaži ali v 
spremni listini.

Or. en

Predlog spremembe 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 navedena 
oznaka države porekla proizvoda ali, kadar 
velikost ali narava proizvoda tega ne 
omogoča, navedeno oznako zagotovijo na 
embalaži ali v spremni listini, na primer 
na oglasnem materialu na prodajnem 
mestu.

Or. en

Predlog spremembe 38
Salvatore Iacolino

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

Or. it

Obrazložitev

Oznaka države porekla potrošniku ne zagotovi popolne informacije o dejanskem poreklu 
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proizvoda, zato jo je treba združiti z informacijo o materialih, ki ga sestavljajo.

Predlog spremembe 39
Daniel Caspary

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 in uvozniki zagotovijo, da je 
na končnih potrošniških proizvodih 
navedena oznaka države porekla proizvoda 
ali, kadar velikost ali narava končnega 
potrošniškega proizvoda tega ne omogoča, 
navedeno oznako zagotovijo na embalaži 
ali v spremni listini.

Or. en

Predlog spremembe 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Oznaka države porekla se izrazi z 
besedami „izdelano 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 
katere koli druge pisave, v državah, kjer se 
uporabljajo druge pisave, pa mora biti 
naveden tudi zapis v latinici.

Or. en

Predlog spremembe 41
Daniel Caspary
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poreklo blaga se navede z besedama 
„izdelano v“ skupaj z imenom države 
porekla. Navede se lahko v katerem koli 
uradnem jeziku EU, ki ga končni 
potrošniki v državah članicah, v katerih se 
blago daje na trg, zlahka razumejo, ali v 
angleščini z uporabo besed „made in“ ter 
angleškega imena države porekla. Za 
proizvode, ki se prodajajo v državah, kjer 
se kot pisava uporablja latinica, se lahko 
navede samo v tej pisavi.

Or. en

Predlog spremembe 42
Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. 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.

Or. en

Predlog spremembe 43
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene določitve države porekla v 
smislu odstavka 1 se uporabljajo pravila o 
nepreferencialnem poreklu blaga iz 
členov od 23 do 25 Uredbe Sveta (EGS) št. 
2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 44
Hans-Peter Martin

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.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 45
Christofer Fjellner

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.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Potrošniški proizvodi, ki se prodajajo v Evropski uniji, morajo biti v skladu z varnostnimi 
standardi, ki jih določajo direktive EU. Zato označevanje porekla ne bi vplivalo na 
uveljavljanje standardov. S tega vidika je osrednjega pomena nadzor trga.

Predlog spremembe 46
Jörg Leichtfried

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, morata biti navedena tudi ime in 
naslov proizvajalca. Z navedbo porekla na 
proizvodih bodo organi za nadzor trga 
učinkoviteje sledili nevarnim proizvodom 
na trgu EU. 

Or. en

Predlog spremembe 47
Jörg Leichtfried

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
proizvajalci poleg oznake „izdelano v“ 
javnim organom zagotovili informacije o 
varnosti svojih proizvodov. Poudarja, da 
bi morali distributerji obvezno preveriti, 
ali je proizvajalec ali uvoznik ustrezno 
označil potrošniški proizvod, preden ga je 
dal v prodajo ali ponudil na trgu EU.

Or. en
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Predlog spremembe 48
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Blago se lahko zaradi tehničnih ali 
komercialnih razlogov izvzame iz 
označevanja porekla. Izvzame se lahko 
tudi, kadar pravila o poreklu blaga sama 
po sebi določajo državo porekla, ne da bi 
potrošniku zagotavljala ustrezne 
informacije, tj. v primerih, kadar je 
proizvod rezultat kompleksne, raznovrstne 
in nadnacionalne proizvodne verige ali 
kadar je dodana vrednost proizvoda, ki jo 
ta prejme v državi končne znatne 
predelave, zanemarljiva.

Or. en

Obrazložitev

Nepreferencialna pravila o poreklu blaga so osnova mednarodnega trgovinskega sistema pri 
določanju države porekla. Ker so proizvodne verige vedno bolj raznovrstne in zajemajo cel 
svet, navedbe o državi porekla pogosto zavajajo potrošnika, saj dobi vtis, da je bil proizvod v 
celoti ali vsaj večidel proizveden v državi, ki je navedena na oznaki.

Predlog spremembe 49
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalci za varovanje zdravja in 
varnosti potrošnikov sorazmerno z 
možnimi tveganji proizvoda preskušajo 
vzorce proizvodov, ki so dostopni na trgu, 
preiskujejo pritožbe in vodijo register 
pritožb, neskladnih proizvodov in 

3. Proizvajalci za varovanje zdravja in 
varnosti potrošnikov sorazmerno z 
možnimi tveganji proizvoda, ocenjenimi 
na osnovi člena 6, neodvisnemu tretjemu 
organu zaupajo nalogo preverjanja 
skladnosti, preskušajo vzorce proizvodov, 
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odpoklicanih proizvodov ter o vsakem 
takšnem spremljanju obveščajo 
distributerje.

ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe 
in vodijo register pritožb, neskladnih 
proizvodov in odpoklicanih proizvodov ter 
o vsakem takšnem spremljanju obveščajo 
distributerje.

Or. en

Predlog spremembe 50
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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 
je primerno:

Or. en

Predlog spremembe 51
Marielle de Sarnez

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. Uvozniki morajo pred dajanjem 
proizvoda na trg izpolnjevati enake
obveznosti kot evropski proizvajalci, s 
čimer zagotovijo, da je proizvod skladen s 
splošno varnostno zahtevo iz člena 4 ter da 
proizvajalec izpolnjuje zahteve iz člena 
8(4), (6) in (7).

Or. fr
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Predlog spremembe 52
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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.

Or. en

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.

Predlog spremembe 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Uvozniki 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 velikost ali narava 
proizvoda tega ne dopušča, pa zagotovijo, 
da so zahtevane informacije navedene na 
embalaži ali v spremni listini. 

Or. en
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Predlog spremembe 54
Hans-Peter Martin

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.

Uvozniki zagotovijo, da so proizvodu 
priložena navodila in varnostne informacije 
v jezikih, ki jih 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.

Or. de

Predlog spremembe 55
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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.

Or. en

Predlog spremembe 56
Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7
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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 
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.

7. Uvozniki, 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. 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.

Or. en

Predlog spremembe 57
Cristiana Muscardini

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.

Or. en

Predlog spremembe 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5
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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, 
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.

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, 
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.

Or. en

Predlog spremembe 59
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 13 črtano
Izjeme glede nekaterih obveznosti 
proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev
1. Obveznost obveščanja organov za 
nadzor trga v skladu s členom 8(9), 
členom 10(2) in (7) ter členom 11(3) in (5) 
se ne uporablja, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
(a) samo omejeno število natančno 
opredeljenih proizvodov ni varno;
(b) proizvajalec, uvoznik ali distributer 
lahko dokaže, da je tveganje v celoti pod 
nadzorom in ne more več ogrožati zdravja 
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in varnosti oseb;
(c) vzrok tveganja, ki ga predstavlja 
proizvod, je tak, da seznanitev s tem 
tveganjem ni koristna informacija za 
organe ali javnost.
2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
določi primere, ki izpolnjujejo pogoje iz 
odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 19(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).

Or. en

Predlog spremembe 60
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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 
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.

1. Za vse proizvode, kategorije ali skupine 
proizvodov, ki zaradi svojih posebnih 
značilnosti ali posebnih pogojev 
distribucije ali uporabe lahko predstavljajo 
tveganje za zdravje in varnost oseb, 
Komisija od gospodarskih subjektov, ki 
dajejo navedene proizvode na trg in 
omogočajo njihovo dostopnost na trgu, 
zahteva, da uvedejo ali uporabljajo sistem 
sledljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 61
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistem sledljivosti zajema zbiranje in 
shranjevanje podatkov v elektronski obliki 
in omogoča identifikacijo proizvoda in 
gospodarskih subjektov, ki so vključeni v 
njegovo dobavno verigo, ter namestitev 
nosilca podatkov, ki omogoča dostop do 
navedenih podatkov, na proizvodu, njegovi 
embalaži ali v spremni listini.

2. Sistem sledljivosti zajema zbiranje in 
shranjevanje podatkov v elektronski obliki 
in omogoča identifikacijo proizvoda in 
gospodarskih subjektov, ki so vključeni v 
njegovo dobavno verigo, tudi proizvajalcev 
EU in tujih proizvajalcev, ter namestitev 
nosilca podatkov, ki omogoča dostop do 
navedenih podatkov, na proizvodu, njegovi 
embalaži ali v spremni listini. Uporablja se 
tako za proizvode, proizvedene doma, kot 
za uvožene proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 62
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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

Or. en

Predlog spremembe 63
Marielle de Sarnez

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
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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 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, 
harmonizirane, 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.

Or. fr

Predlog spremembe 64
Jörg Leichtfried

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 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. Določene kazni so 
lahko sorazmerne s količino in vrednostjo 
blaga ter časom, ko je bilo na voljo na 
trgu.

Or. en


