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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prosti pretok varnih, zakonitih in neponarejenih potrošniških proizvodov predstavlja enega 
izmed temeljev Evropske unije, 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 dobro vidne, 
vendar pa ostajajo odprta nekatera vprašanja v zvezi z izvajanjem teh obveznosti. 

Poročevalka 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 
komercialne 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 poročevalka 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.

Poročevalka meni tudi, da bi bilo treba bolje pojasniti in opredeliti, na kakšne načine v 
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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 na evropskem ozemlju, 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 je to panoga, v kateri ima Unija 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 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 

(20) Zagotavljanje identifikacije, oznake 
porekla 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, po potrebi, uvoznika. Proizvajalci bi 
morali pripraviti tudi tehnično 
dokumentacijo v zvezi s svojimi proizvodi, 
za kar lahko izberejo najprimernejši in 
stroškovno najbolj učinkovit način, na 
primer prek elektronskih sredstev. Poleg 
tega bi morali gospodarski subjekti 
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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.

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

Obrazložitev

Označevanje porekla proizvodov predstavlja eno izmed zahtev v podporo sledljivosti, ki 
potrošnike ali nacionalne organe obvešča o tem, da proizvod morda ne izpolnjuje varnostnih 
standardov, na katerih temelji ta uredba.  

Predlog spremembe 2

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, 
kar potrošnikom omogoča, da proizvode 
povežejo z 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 
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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.

Or. it

Obrazložitev

Označevanje porekla predstavlja pomemben predpogoj za varnost proizvodov, ki ni namenjen 
zgolj pristojnim nacionalnim organom v primeru, da bi želeli izslediti naslov obrata, kjer je 
bil proizvod izdelan, temveč zadeva tudi varnost potrošnikov, ki bodo na ta način obveščeni in 
se bodo počutili zaščitene, saj bodo ozaveščeno izbirali, kaj bodo kupili.

Predlog spremembe 3

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.

Or. it

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.
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Predlog spremembe 4

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 in na spletnem 
trgu v okviru gospodarske dejavnosti, ne 
glede na to, ali je to proti plačilu ali 
brezplačno;

Or. it

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 majhen izdelek.

Predlog spremembe 5

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 proizvodu navedena označba države 
porekla proizvoda, ali pa lahko, kadar 
velikost ali narava proizvoda tega ne 
omogoča in pride tak proizvod do 
potrošnika ali končnega uporabnika v 
svoji običajni embalaži, navedeno označbo
zagotovijo na embalaži ali v spremni 
listini.

Or. it

Obrazložitev

Namen je zaščititi potrošnika, tako da se zagotovi navedba oznake porekla na embalaži v 
primeru, ko to ni mogoče na samem izdelku.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a 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 
katere koli druge pisave, v tistih državah, 
kjer se uporabljajo druge pisave, pa mora 
biti naveden tudi zapis v latinici.

Or. it

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 7

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.

Or. it
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8

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 pred dajanjem proizvoda na trg 
zagotovijo, da je proizvod skladen s 
splošno varnostno zahtevo iz člena 4, da je 
proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 8 ter 
da spremljajoča tehnična dokumentacija 
potrjuje skladnost proizvoda, kar zadeva 
možna tveganja, povezana z njim.

Or. it

Obrazložitev

Uvozniki nosijo glavno odgovornost za dajanje izdelka na trg Unije. Zato je nujno ne le, da se 
prepričajo, ali je izdelek v skladu z varnostnimi standardi, navedenimi v uredbi, temveč da 
zagotovijo tudi ustrezno tehnično dokumentacijo, ki upošteva ocene tveganja, opravljene v 
državi izvora ali pri samem proizvajalcu.

Predlog spremembe 9

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 

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 
3 mesece po začetku uporabe te uredbe, 



PE513.019v01-00 10/10 PA\937477SL.doc

SL

navedenih določb. takoj pa jo obvestijo o vseh nadaljnjih 
spremembah navedenih določb.
Predvidene kazni so lahko sorazmerne z 
vrednostjo in količino proizvodov, danih 
na trg.

Or. it

Obrazložitev

Komisija mora zagotoviti vsaj minimalno stopnjo usklajevanja med kazenskimi sistemi 
različnih držav članic, da se prepreči, da bi bili zaradi tovrstnih razlik izvozniki, distributerji 
in proizvajalci tretjih držav bolj naklonjeni nekaterim vstopnim mestom v EU v primerjavi z 
drugimi.


