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Predlog spremembe 1
Carl Schlyter

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da globalizacija, vse več 
zunanjega izvajanja in povečevanje 
mednarodne trgovine pomenijo, da se na 
trgih po vsem svetu trguje z vedno več 
izdelki; meni, da je tesno sodelovanje med 
globalnimi regulatorji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi na področju 
varnosti potrošniških izdelkov osrednjega 
pomena pri spoprijemanju z izzivi, ki jih 
povzročajo zapletene dobavne verige in 
večji obseg trgovine;

1. poudarja, da globalizacija, vse več 
zunanjega izvajanja in povečevanje 
mednarodne trgovine pomenijo, da se na 
trgih po vsem svetu trguje z vedno več 
izdelki; meni, da je tesno sodelovanje med 
globalnimi regulatorji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi na področju 
varnosti potrošniških izdelkov osrednjega 
pomena pri spoprijemanju z izzivi, ki jih 
povzročajo zapletene dobavne verige in 
večji obseg trgovine; pričakuje, da bo 
revizija direktive o splošni varnosti 
izdelkov predlagala določbe o tržnem 
nadzoru, da bo mogoče zagotoviti, da 
bodo podjetja učinkovito prevzela 
odgovornost za vso proizvodno verigo 
svojih izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Carl Schlyter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je enoten evropski nadzorni 
sistem za vse izdelke bistven za naše 
trgovinske partnerje in proizvajalce, ki 
svoje izdelke dajejo na trg EU; meni, da bi 
morala Komisija pri pripravi predloga za 
revizijo direktive o splošni varnosti 
izdelkov resno preučiti možnost, da bi 
določbe o tržnem nadzoru iz te direktive 
vključili v novi zakonodajni okvir;

3. poudarja, da je enoten evropski nadzorni 
sistem za vse izdelke, pod pogojem, da so 
njegovi standardi vsaj enaki najvišjim 
standardom v vsaki posamezni državni 
članici, bistven za naše trgovinske 
partnerje in proizvajalce, ki svoje izdelke 
dajejo na trg EU; meni, da bi morala 
Komisija pri pripravi predloga za revizijo 
direktive o splošni varnosti izdelkov resno 
preučiti možnost, da bi določbe o tržnem 
nadzoru iz te direktive vključili v novi 
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zakonodajni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 3
David Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je enoten evropski nadzorni 
sistem za vse izdelke bistven za naše 
trgovinske partnerje in proizvajalce, ki 
svoje izdelke dajejo na trg EU; meni, da bi 
morala Komisija pri pripravi predloga za 
revizijo direktive o splošni varnosti 
izdelkov resno preučiti možnost, da bi
določbe o tržnem nadzoru iz te direktive 
vključili v novi zakonodajni okvir;

3. poudarja, da je enoten evropski nadzorni 
sistem za vse izdelke pomemben za naše 
trgovinske partnerje in proizvajalce, ki 
svoje izdelke dajejo na trg EU; meni, da 
mora Komisija pri pripravi predloga za 
revizijo direktive o splošni varnosti 
izdelkov vključiti določbe o tržnem 
nadzoru iz te direktive v novi zakonodajni 
okvir;

Or. en

Predlog spremembe 4
Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj preuči 
uporabnost oblikovanja sistema, 
podobnega sistemu RAPEX – CHINA, za 
druge trgovinske partnerje, zlasti za tiste, 
na katerih izdelke je opozoril sistem 
RAPEX; 

Or. en
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Predlog spremembe 5
Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 4b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, kako pomembna je 
sledljivost izdelkov in sledenje etiket za 
določitev države izvora izdelka in 
odgovornega proizvajalca;

Or. en

Predlog spremembe 6
Cristiana Muscardini

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da potrošniki prek spleta 
kupijo vse več izdelkov iz tretjih držav in 
se morda ne zavedajo, da ti izdelki niso 
nujno skladni z evropskimi standardi in so 
lahko uporabnikom nevarni; se zaveda, da 
so izdelki, ki jih potrošniki kupijo prek 
spleta v tretjih državah, izziv za carinske 
organe in organe tržnega nadzora; poziva 
Komisijo, naj preuči morebitne rešitve tega 
vprašanja in okrepi zaupanje potrošnikov v 
e-trgovino.

5. priznava, da potrošniki prek spleta 
kupijo vse več izdelkov iz tretjih držav, ki 
niso skladni z evropskimi standardi ter
ogrožajo varnost in zdravje potrošnikov;
poziva Komisijo naj okrepi in poenoti 
carinske kontrole za izdelke, ki jih 
potrošniki kupijo prek spleta, in nadzira 
trg, zlasti za tiste izdelke, ki lahko 
neposredno škodujejo potrošniku, kot so 
farmacevtski in živilski izdelki; poziva 
Komisijo, naj preuči morebitne rešitve tega 
vprašanja, da bi obenem okrepila zaupanje 
potrošnikov v e-trgovino.

Or. it

Predlog spremembe 7
David Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da potrošniki prek spleta 
kupijo vse več izdelkov iz tretjih držav in 
se morda ne zavedajo, da ti izdelki niso 
nujno skladni z evropskimi standardi in so 
lahko uporabnikom nevarni; se zaveda, da 
so izdelki, ki jih potrošniki kupijo prek 
spleta v tretjih državah, izziv za carinske 
organe in organe tržnega nadzora; poziva 
Komisijo, naj preuči morebitne rešitve tega 
vprašanja in okrepi zaupanje potrošnikov 
v e-trgovino.

5. priznava, da potrošniki prek spleta 
kupijo vse več izdelkov iz tretjih držav in 
se morda ne zavedajo, da ti izdelki niso 
nujno skladni z evropskimi standardi in so 
lahko uporabnikom nevarni; se zaveda, da 
so izdelki, ki jih potrošniki kupijo prek 
spleta v tretjih državah, izziv za carinske 
organe in organe tržnega nadzora; poziva 
Komisijo, naj preuči morebitne rešitve tega 
vprašanja.

Or. en


