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Predlog spremembe 22
Jean-Pierre Audy
Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 114 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 26 in 114 
Pogodbe,

Or. fr

Predlog spremembe 23
Eija-Riitta Korhola
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ta uredba bi se morala uporabljati za 
proizvode, namenjene profesionalni rabi, 
ki so zatem prišli na trg potrošnikov in se 
prodajo običajnim uporabnikom.

Or. en

Predlog spremembe 24
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za potrošniške proizvode iz te uredbe 
bi bilo treba področje uporabe njenih 
različnih delov jasno razmejiti od 
sektorske usklajevalne zakonodaje Unije.
Medtem ko bi se morale splošna zahteva 
za varnost proizvodov in povezane določbe
uporabljati za vse potrošniške proizvode,
se obveznosti gospodarskih subjektov ne 
bi smele uporabljati, kadar usklajevalna 
zakonodaja Unije vsebuje enake 
obveznosti, kot je zakonodaja Unije o 
kozmetiki, igračah, električnih napravah ali 
gradbenih proizvodih.

(8) Za potrošniške proizvode iz te uredbe 
bi bilo treba področje uporabe jasno 
razmejiti od sektorske harmonizacijske
zakonodaje Unije. Uredba se zato ne bi 
smela uporabljati za proizvode, ki so 
predmet harmonizacijske zakonodaje
Unije o kozmetiki, igračah, električnih 
napravah ali gradbenih proizvodih.
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Or. en

(Glej predloge sprememb k členom 2, 5 in 6 istega avtorja.)

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje in podvajanje, naj se uredba ne bi uporabljala za harmonizirane 
proizvode, saj so glavni elementi poglavja I že zajeti v harmonizacijski zakonodaji. Jasna 
ločitev med zakonodajo, ki se uporablja za harmonizirano in neharmonizirano potrošniško 
blago, bi poenostavila skladnost gospodarskih subjektov s predpisi za proizvode in njihovo 
izvajanje s strani organov za nadzor trga.

Predlog spremembe 25
Eija-Riitta Korhola
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Področje uporabe te uredbe ne bi 
smelo biti omejeno na katero koli prodajno 
tehniko za potrošniške proizvode, torej bi 
moralo zajemati tudi prodajo na daljavo.

(10) Področje uporabe te uredbe ne bi 
smelo biti omejeno na katero koli prodajno 
tehniko za potrošniške proizvode, torej bi 
moralo zajemati tudi prodajo na daljavo, 
kot je spletna prodaja.

Or. en

Predlog spremembe 26
Amelia Andersdotter
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta uredba bi se morala uporabljati za 
rabljeno blago, ki znova vstopi v dobavno 
verigo med komercialno dejavnostjo, razen
za rabljene proizvode, za katere potrošnik 
ne more razumno pričakovati, da 
izpolnjujejo najnaprednejše varnostne 
standarde, kot so starine.

(11) Ta uredba bi se morala uporabljati za 
rabljeno blago, ki znova vstopi v dobavno 
verigo med komercialno dejavnostjo. Ne bi 
se smela uporabljati za rabljene proizvode, 
za katere potrošnik ne more razumno 
pričakovati, da izpolnjujejo najnaprednejše 
varnostne standarde, ali ki izhajajo iz 
poslov med posamezniki.

Or. en

Obrazložitev

Iz področja uporabe direktive bi bilo treba izvzeti zasebne posle med posamezniki, kot na 
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primer garažne prodaje.

Predlog spremembe 27
Jürgen Creutzmann
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 in 
predstavitve, pa tudi kategorij potrošnikov, 
ki bodo proizvode najverjetneje uporabljale
pod razumno predvidljivimi pogoji, pri 
čemer se upošteva njihova ranljivost, zlasti 
otrok, starejših in invalidnih oseb. Pri 
ocenjevanju tveganj za ranljive potrošnike 
bi bilo treba ustrezno upoštevati 
predvideno uporabo, ki jo je proizvajalec 
opisal v varnostnih navodilih proizvoda, 
ter odgovornost in obveznosti nadzora in 
usposabljanja, ki jih imajo družinski 
člani, ponudniki storitev ali delodajalci.

Or. en

(Glej predlog spremembe člena 6(1)(1)(d) istega avtorja.)

Obrazložitev

Pojem ranljivosti potrošnikov pokriva širok spekter okoliščin, za katere ni mogoče uporabiti 
običajnih pogojev za odgovornost. Zato bi bilo treba tveganja za ranljive državljane oceniti v 
skladu z verjetnostjo, da bodo nek proizvod uporabili v razumno predvidljivih pogojih.

Predlog spremembe 28
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
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 

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

najverjetneje uporabljale, pri čemer se 
upošteva njihova ranljivost, zlasti otrok, 
starejših in invalidnih oseb. Pri oceni se 
upošteva previdnostno načelo.

Or. en

Obrazložitev

Previdnostno načelo je eden od stebrov varstva potrošnikov. V tej prenovitvi je bilo črtano, 
čeprav je bilo zapisano v direktivi o splošni varnosti proizvodov (uvodna izjava 1, člen 8.2). 
Zakonodajalcu in organom za nadzor trga omogoči, da proizvod umaknejo s trga, če obstaja 
sum, da je nevaren. Doslej se je uspešno uporabljalo in preprečilo poškodbe.

Predlog spremembe 29
Eija-Riitta Korhola
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, 
materialov, sestave in predstavitve
proizvoda in njegove embalaže, pa tudi 
kategorij potrošnikov, ki bodo proizvode 
najverjetneje uporabljale, pri čemer se 
upošteva njihova ranljivost, zlasti otrok, 
starejših in invalidnih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 30
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi preprečili prekrivanje varnostnih 
zahtev in nasprotja z drugo zakonodajo 
Unije, bi bilo treba domnevati, da je
proizvod, ki je skladen s sektorsko
usklajevalno zakonodajo Unije, katere cilj 
je varovanje zdravja in varnosti oseb,
varen v skladu s to uredbo.

(14) Da bi preprečili prekrivanje varnostnih 
zahtev in nasprotja z drugo zakonodajo 
Unije, bi bilo treba proizvod, za katerega 
velja sektorsko harmonizacijsko 
zakonodaja Unije, katere cilj je varovanje 
zdravja in varnosti oseb, izvzeti iz področja 
uporabe te uredbe.
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Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 5 in 6 istega avtorja.)

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje in podvajanje, se uredba ne bi smela uporabljati za 
harmonizirane proizvode, saj so glavni elementi poglavja I že zajeti v harmonizacijski 
zakonodaji. Jasna ločitev med zakonodajo, ki se uporablja za harmonizirano in 
neharmonizirano potrošniško blago, bi poenostavila skladnost ekonomskih subjektov s 
predpisi za proizvode in njihovo izvajanje s strani organov za nadzor trga.

Predlog spremembe 31
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
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 
katerim so proizvod dobavili sami.
Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 

(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 za proizvajalca lahko
zagotavljata, da potrošniki in gospodarski 
subjekti dobijo točne informacije o 
nevarnih proizvodih. 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 
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podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov se uporablja za obdelavo osebnih 
podatkov za namene te uredbe.

podatkov za namene te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zaščitili zasebnost potrošnikov, bi bilo treba zagotoviti, da bo sledljivost proizvoda 
namenjena izključno proizvajalcu in za primer, da je potreben umik blaga s trga.

Predlog spremembe 32
Jürgen Creutzmann
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 
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 

(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
ali, 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 
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podatkov za namene te uredbe. podatkov za namene te uredbe.

Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 8 in 10 istega avtorja.)

Obrazložitev

Če bi bilo treba na uvoženem proizvodu navesti ime in naslov proizvajalca zunaj EU, bi bila 
ta informacija na voljo konkurentom uvoznika in njegovim poslovnim strankam, ki bi tako v 
prihodnje lahko zaobšli uvoznika in uvažali neposredno od proizvajalca zunaj EU. To bi mala 
in srednja podjetja odvrnilo od uvoza in tako povzročilo znatno izkrivljanje konkurence. Zato 
predlagamo, da se ta podatek navede v tehnični dokumentaciji.

Predlog spremembe 33
Eija-Riitta Korhola
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

Obrazložitev

Glej obrazložitev za črtanje člena 7 (označevanje porekla).

Predlog spremembe 34
Jürgen Creutzmann
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

(Glej predlog spremembe člena 7 istega avtorja.)

Obrazložitev

Zahteva po navedbi izvora potrošniških proizvodov ni bila obravnavana v oceni učinka in ni 
zajeta v novem zakonodajnem okviru. To ne bi izboljšalo varnosti potrošnikov ali sledljivosti 
proizvodov, ki sta v harmonizirani zakonodaji in v uredbi o varnosti potrošniških proizvodov
že zagotovljeni na drugačen način. Poleg tega bi bila zavajajoča za uporabnike proizvodov, ki 
prihajajo iz kompleksne svetovne dobavne verige. Končno pa bi njeno izvajanje pomenilo 
znaten strošek za gospodarske subjekte in javne organe. 

Predlog spremembe 35
Markus Pieper, Herbert Reul
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. 

črtano
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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. de

Obrazložitev

Navedba porekla zaradi sledljivosti je nepotrebna in nesorazmerna. Za potrošnika ni dodatne 
koristi, ker je treba tako ali tako navesti ime in naslov proizvajalca.

Predlog spremembe 36
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Postopke za zahtevo evropskih 
standardov, ki bi podpirali to Uredbo, in za 
formalne ugovore nanje bi bilo treba 
določiti v tej uredbi in poravnati z 
Uredbo (EU) št. 1025/2012. Da bi 
zagotovili splošno usklajenost evropske 
standardizacije, bi bilo treba po ustreznem
posvetovanju s strokovnjaki iz držav članic 
s področja varnosti proizvodov zahteve za 
evropske standarde ali ugovore nanje 
predstaviti odboru, ustanovljenemu z 
navedeno uredbo.

(24) Postopke za zahtevo evropskih 
standardov, ki bi podpirali to Uredbo, in za 
formalne ugovore nanje bi bilo treba 
določiti v tej uredbi in poravnati z 
Uredbo (EU) št. 1025/2012. Da bi 
zagotovili splošno usklajenost evropske 
standardizacije, bi bilo treba po ustreznem 
posvetovanju s strokovnjaki iz držav članic 
s področja varnosti proizvodov in 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi
zahteve za evropske standarde ali ugovore 
nanje predstaviti odboru, ustanovljenemu z 
navedeno uredbo.

Or. en

(Glej predlog spremembe člena 16(1) istega avtorja.)

Obrazložitev

Komisija bi morala pri določanju vsebine novih evropskih varnostnih standardov po potrebi 
upoštevati stališča zainteresiranih strani, da bi zagotovila, da bodo ti standardi ustrezni, 
sorazmerni in učinkoviti.
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Predlog spremembe 37
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila 
glede izjeme za obveznost obveščanja 
organov za nadzor trga o proizvodih, ki 
predstavljajo tveganje, v zvezi z vrsto 
nosilca podatkov in njegove namestitve na 
proizvodu za namen sistema sledljivosti, v 
zvezi z zahtevami za standardizacijo 
evropskih organizacij za standardizacijo
in v zvezi s sklepi o formalnih ugovorih 
evropskim standardom. Navedena 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

(27) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila 
glede izjeme za obveznost obveščanja 
organov za nadzor trga o proizvodih, ki 
predstavljajo tveganje, v zvezi z vrsto 
nosilca podatkov in njegove namestitve na 
proizvodu za namen sistema sledljivosti in 
v zvezi s sklepi o formalnih ugovorih 
evropskim standardom. Navedena 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. en

(Glej predlog spremembe člena 16(1) istega avtorja)

Obrazložitev

Nove evropske varnostne standarde za potrošniške proizvode po členu 4 bi bilo treba 
obravnavati kot dopolnitev osnovnega pravnega akta z vključitvijo nebistvenih elementov v 
skladu s členom 290 PDEU. Zaradi zelo splošne narave člena 4 bi morala Evropski 
parlament in Svet imeti možnost preklicati mandat Komisije za sprejetje novih standardov in 
mu nasprotovati. Zato je ustrezno, da se mandat sprejme z delegiranim aktom.

Predlog spremembe 38
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v razumno predvidljivih okoliščinah je 
verjetno, da jih bodo uporabljali potrošniki, 

(b) v razumno predvidljivih okoliščinah je 
verjetno, da jih bodo uporabljali potrošniki, 
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tudi če jim niso namenjeni; tudi če jim pri dajanju na trg niso 
namenjeni;

Or. de

Obrazložitev

Zadeva predvsem nemški prevod: Bolj jasno bi bilo treba opredeliti, da je edini namen člena 
2(1)(b) predloga, da proizvodi, ki jih potrošniki uporabljajo v razumno predvidljivih 
okoliščinah, spadajo v področje uporabe uredbe. Ni namen predloga, da v tem členu ureja 
nepravilno uporabo proizvodov s strani potrošnikov.

Predlog spremembe 39
Sajjad Karim
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrošniki so jim izpostavljeni v okviru 
storitve, ki se zanje opravlja.

(c) se potrošniku zagotovijo v okviru 
storitve, ne glede na to, ali potrošnik sam 
uporablja storitev.

Or. en

Obrazložitev

Beseda „izpostavljeni“ v tem sobesedilu ni zelo jasna.

Predlog spremembe 40
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se ne uporablja za proizvode, 
ki jih je treba popraviti ali obnoviti, preden 
se začnejo uporabljati, kadar so navedeni 
proizvodi kot taki dostopni na trgu.

2. Ta uredba se ne uporablja za proizvode, 
ki jih je treba popraviti ali obnoviti, preden 
se začnejo uporabljati, kadar so navedeni 
proizvodi kot taki dostopni na trgu. Ta 
uredba se ne uporablja za zasebne posle 
posameznikov.

Or. en
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Obrazložitev

Zasebne posle med posamezniki, kot so na primer garažne prodaje, bi bilo treba jasno izvzeti 
iz področja uporabe direktive.

Predlog spremembe 41
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poglavja od II do IV te uredbe se ne
uporabljajo za proizvode, za katere veljajo 
zahteve za varovanje zdravja in varnosti 
ljudi, določene v usklajevalni zakonodaji 
Unije ali v skladu z njo.

4. Ta uredba se ne uporablja za proizvode, 
za katere veljajo zahteve za varovanje 
zdravja in varnosti ljudi, določene v 
harmonizacijski zakonodaji Unije ali v 
skladu z njo.

Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 5 in 6 istega avtorja.)

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje in podvajanje, se uredba ne bi smela uporabljati za 
harmonizirane proizvode, saj so glavni elementi poglavja I že zajeti v harmonizacijski 
zakonodaji. Jasna ločitev med zakonodajo, ki se uporablja za harmonizirano in 
neharmonizirano potrošniško blago, bi poenostavila usklajenost gospodarskih subjektov s 
predpisi za proizvode in njihovo izvajanje s strani organov za nadzor trga.

Predlog spremembe 42
Sajjad Karim
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poglavja od II do IV te uredbe se ne
uporabljajo za proizvode, za katere veljajo 
zahteve za varovanje zdravja in varnosti 
ljudi, določene v usklajevalni zakonodaji 
Unije ali v skladu z njo.

4. Ta uredba se ne uporablja za proizvode, 
za katere veljajo zahteve za varovanje 
zdravja in varnosti ljudi, določene v 
harmonizacijski zakonodaji Unije ali v 
skladu z njo.

Or. en

Obrazložitev

Eden od cilje uredbe je poenostavitev. To se lahko doseže le, če novi predlog ne bo zajemal 
ukrepov, ki jih že pokriva obstoječa harmonizacijska zakonodaja, ki vsebuje bolj natančne 
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zahteve glede varnosti proizvodov. Ta pristop Komisije povzroča zmedo o tem, katere 
predpise je treba uporabljati, in posledično zvišuje stroške poslovanja.

Predlog spremembe 43
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „varen proizvod“ pomeni vsak 
proizvod, ki pod običajnimi ali razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe zadevnega 
proizvoda, vključno s trajanjem uporabe in, 
kadar je to primerno, njegovim dajanjem v 
uporabo ter zahtevami glede namestitve in
vzdrževanja, ne predstavlja nobenega 
tveganja ali predstavlja le minimalna 
tveganja v skladu z uporabo proizvoda, ki 
se štejejo za sprejemljiva in v skladu z 
visoko ravnjo varovanja zdravja in varnosti 
ljudi;

(1) „varen proizvod“ pomeni vsak 
proizvod, ki pod običajnimi ali razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe zadevnega 
proizvoda, vključno s trajanjem uporabe in, 
kadar je to primerno, njegovim dajanjem v 
uporabo ter zahtevami glede namestitve,
vzdrževanja, usposabljanja in nadzora ne 
predstavlja nobenega tveganja ali 
predstavlja le minimalna tveganja v skladu 
z uporabo proizvoda, ki se štejejo za 
sprejemljiva in v skladu z visoko ravnjo 
varovanja zdravja in varnosti ljudi;

Or. en

Obrazložitev

Pri ocenjevanju varnosti proizvoda bi bilo treba ustrezno upoštevati odgovornosti in nadzor 
ali obveznosti usposabljanja, ki jih imajo družinski člani, ponudniki storitev ali delodajalci.

Predlog spremembe 44
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (7)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „distributer“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo v dobavni verigi, ki ni 
proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči 
dostopnost proizvoda na trgu;

(7) „distributer“ pomeni vsako odgovorno
fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, 
ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči 
dostopnost proizvoda na trgu; ne zajema 
zasebnih, neposlovnih transakcij med 
posamezniki;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Jean-Pierre Audy
Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Gospodarski subjekti dajejo na trg Unije 
samo varne proizvode oz. omogočajo 
njihovo dostopnost na trgu Unije.

Gospodarski subjekti dajejo na notranji trg 
Unije samo varne proizvode oz. omogočajo 
njihovo dostopnost na trgu Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domneva o varnosti Domneva o skladnosti s splošnimi 
varnostnimi zahtevami

Or. en

Predlog spremembe 47
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) glede tveganj, zajetih v zahteve za 
varovanje zdravja in varnosti ljudi, 
določenih v usklajevalni zakonodaji Unije 
ali v skladu z njo, če izpolnjuje navedene 
zahteve;

črtano

Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 2 in 6 istega avtorja.)

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje in podvajanje, se uredba ne bi smela uporabljati za 
harmonizirane proizvode, saj so glavni elementi poglavja I že zajeti v harmonizacijski 
zakonodaji. Jasna ločitev med zakonodajo, ki se uporablja za harmonizirano in 
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neharmonizirano potrošniško blago, bi poenostavila usklajenost gospodarskih subjektov s 
predpisi za proizvode in njihovo izvajanje s strani organov za nadzor trga.

Predlog spremembe 48
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če ni zahtev, določenih v usklajevalni 
zakonodaji Unije ali v skladu z njo, iz 
točke (a), glede tveganj, zajetih v 
evropskih standardih, če izpolnjuje 
ustrezne evropske standarde ali dele teh 
standardov, sklicevanja na katere so bila 
objavljena v Uradnem listu Evropske unije 
v skladu s členoma 16 in 17;

(b) glede tveganj, zajetih v evropskih 
standardih, če izpolnjuje ustrezne evropske 
standarde ali dele teh standardov, 
sklicevanja na katere so bila objavljena v 
Uradnem listu Evropske unije v skladu s 
členoma 16 in 17;

Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 2 in 6 istega avtorja.)

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje in podvajanje, se uredba ne bi smela uporabljati za 
harmonizirane proizvode, saj so glavni elementi poglavja I že zajeti v harmonizacijski 
zakonodaji. Jasna ločitev med zakonodajo, ki se uporablja za harmonizirano in 
neharmonizirano potrošniško blago, bi poenostavila usklajenost gospodarskih subjektov s 
predpisi za proizvode in njihovo izvajanje s strani organov za nadzor trga.

Predlog spremembe 49
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če ni zahtev, določenih v usklajevalni 
zakonodaji Unije ali v skladu z njo, iz 
točke (a), in evropskih standardov iz točke
(b), glede tveganj, zajetih v zdravstvenih in 
varnostnih zahtevah, določenih v 
zakonodaji države članice, v kateri je 
proizvod dostopen na trgu, če izpolnjuje 
takšne nacionalne zahteve.

(c) če ni zahtev, določenih v evropskih
standardih iz točke (b) ali v skladu z 
njimi, glede tveganj, zajetih v zdravstvenih 
in varnostnih zahtevah, določenih v 
zakonodaji države članice, v kateri je 
proizvod dostopen na trgu, če izpolnjuje 
takšne nacionalne zahteve.

Or. en
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(Glej predloge sprememb k členoma 2 in 6 istega avtorja.)

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje in podvajanje, se uredba ne bi smela uporabljati za 
harmonizirane proizvode, saj so glavni elementi poglavja I že zajeti v harmonizacijski 
zakonodaji. Jasna ločitev med zakonodajo, ki se uporablja za harmonizirano in 
neharmonizirano potrošniško blago, bi poenostavila usklajenost gospodarskih subjektov s 
predpisi za proizvode in njihovo izvajanje s strani organov za nadzor trga.

Predlog spremembe 50
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ni usklajevalne zakonodaje Unije, 
evropskih standardov ali zdravstvenih in 
varnostnih zahtev, določenih v zakonodaji 
države članice, v kateri je proizvod 
dostopen na trgu, kot je določeno v točkah 
(a), (b) in (c) člena 5, se pri ocenjevanju, 
ali je proizvod varen, upoštevajo zlasti 
naslednji vidiki:

črtano

(a) lastnosti proizvoda, vključno z njegovo 
sestavo, embalažo, navodili za montažo ter 
po potrebi za namestitev in vzdrževanje;
(b) vpliv na druge proizvode, kadar se 
razumno predvideva, da se bo uporabljal 
skupaj z drugimi proizvodi;
(c) predstavitev proizvoda, označevanje, 
kakršna koli opozorila in navodila za 
njegovo uporabo in odstranjevanje ter 
druge oznake ali informacije o proizvodu;
(d) kategorije potrošnikov, ki so med 
uporabo proizvoda izpostavljeni tveganju, 
zlasti ranljivih potrošnikov;
(e) videz proizvoda in zlasti, kadar je 
proizvod, ki sicer ni živilo, podoben živilu 
in se utegne zamenjati za živilo zaradi 
njegove oblike, vonja, barve, videza, 
embalaže, označevanja, obsega, velikosti 
ali drugih lastnosti.
Možnost doseči višjo raven varnosti ali 
dostopnosti drugih proizvodov, ki 
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predstavljajo manjšo stopnjo tveganja, ni 
razlog za obravnavanje proizvoda kot 
nevarnega.

Or. en

(Glej člen 3(3) Direktive 2001/95/ES.)

Obrazložitev

Sedanji sistem ocenjevanja skladnosti z varnostnimi zahtevami za potrošniške proizvode (ki je 
dobro deloval) bi bilo treba ohraniti. Uvedba novih elementov, ki bi lahko zmedli 
gospodarske subjekte in pristojne organe, bi morala biti prostovoljna, da se vzpostavi pravna 
varnost. Zato bi bilo treba zamenjati vrstni red prvega in drugega odstavka člena 6, novi 
odstavek 2 pa bi moral vsebovati določbo, da je uvedba prostovoljna.

Predlog spremembe 51
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 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, embalažo, navodili za montažo in 
demontažo ter po potrebi za namestitev in 
vzdrževanje;

Or. en

Obrazložitev

Proizvodi bi morali biti varni tudi med odstranjevanjem.

Predlog spremembe 52
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kategorije potrošnikov, ki so med 
uporabo proizvoda izpostavljeni tveganju, 
zlasti ranljivih potrošnikov;

(d) kategorije potrošnikov, ki so med 
uporabo proizvoda izpostavljeni tveganju, 
zlasti ranljivih potrošnikov, ki bodo 
proizvod verjetno uporabljali v razumno 
predvidljivih pogojih;
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Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 13 in 16(2a) istega avtorja.)

Obrazložitev

Pojem ranljivosti potrošnikov pokriva širok spekter okoliščin, za katere ni mogoče uporabiti 
običajnih pogojev za odgovornost. Zato bi bilo treba tveganja za ranljive državljane oceniti v 
skladu z verjetnostjo, da bodo proizvod uporabili v razumno predvidljivih pogojih. Ta 
sprememba je zajeta tudi v predlogu spremembe, s katero isti avtor predlaga člen 16(2a) 
novo.

Predlog spremembe 53
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Če ni evropskih standardov ali 
zdravstvenih in varnostnih zahtev, 
določenih v zakonodaji države članice, v 
kateri je proizvod dostopen na trgu, kot je 
določeno v točkah (b) in (c) člena 5, se pri 
ocenjevanju, ali je proizvod skladen s 
splošno varnostno zahtevo, upoštevajo 
zlasti naslednji vidiki, če obstajajo:
(a) prostovoljni nacionalni standardi za 
prenos ustreznih evropskih standardov, ki 
niso navedeni v točki (b) člena 5;
(b) standardi, pripravljeni v državi članici, 
v kateri se proizvod trži;

(c) priporočila Komisije, ki določajo 
smernice za ocenjevanje varnosti 
proizvoda;
(d) kodeksi dobre prakse za varnost 
proizvodov, ki veljajo na zadevnem 
področju;
(e) stanje tehnike in tehnologije.

Or. en

(Glej člen 3(3) Direktive 2001/95/ES, predloge sprememb k členom 6(1), 6(2), 2 in 5 istega 
avtorja.)
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Obrazložitev

Sedanji sistem ocenjevanja skladnosti z varnostnimi zahtevami za potrošniške proizvode (ki je 
dobro deloval) bi bilo treba ohraniti. Uvedba novih elementov, ki bi lahko zmedli 
gospodarske subjekte in pristojne organe, bi morala biti prostovoljna, da se vzpostavi pravna 
varnost. Zato bi bilo treba zamenjati vrstni red prvega in drugega odstavka člena 6, novi 
odstavek 2 pa bi moral vsebovati določbo, da je uvedba prostovoljna.

Predlog spremembe 54
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 se pri 
ocenjevanju varnosti proizvoda zlasti 
upoštevajo naslednji vidiki, kadar so na 
voljo:

črtano

(a) stanje tehnike in tehnologije;
(b) evropski standardi, razen tistih, 
katerih sklicevanja so bila objavljena v 
Uradnem listu Evropske unije v skladu s 
členoma 16 in 17;
(c) mednarodni standardi,
(d) mednarodni sporazumi;
(e) priporočila ali smernice Komisije za 
ocenjevanje varnosti proizvoda;
(f) nacionalni standardi, pripravljeni v 
državi članici, v kateri je proizvod 
dostopen;
(g) kodeksi dobre prakse za varnost 
proizvodov, ki veljajo na zadevnem 
področju;
(h) razumna pričakovanja potrošnikov 
glede varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da se bo ohranil sedanji sistem ocenjevanja skladnosti z varnostnimi 
zahtevami za potrošniške proizvode (ki je dobro deloval). 
Uvedba novih elementov, ki bi lahko zmedli gospodarske subjekte in pristojne organe, bi 
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morala biti prostovoljna, da se vzpostavi pravna varnost. Zato bi bilo treba zamenjati vrstni 
red prvega in drugega odstavka člena 6, novi odstavek 2 pa bi moral vsebovati določbo, da je 
uvedba prostovoljna.

Predlog spremembe 55
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stanje tehnike in tehnologije; črtano

Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 6(1) in 6(1a) novo ter 6(2) istega avtorja.)

Obrazložitev

Premaknjeno na konec seznama. Čeprav je pomembno upoštevati stanje tehnike in 
tehnologije, pa to ne bi smel biti prvi vidik, ki ga je treba upoštevati. Z upoštevanjem stanje 
tehnike praviloma dosežemo višjo raven varnosti. Dostopnost drugih proizvodov z nizko 
stopnjo tveganja pa ni zadosten razlog, da bi proizvod obravnavali kot nevaren. Ta 
sprememba je zajeta tudi v predlogu spremembe, s katero isti avtor predlaga člen 6(1)(a) 
novo.

Predlog spremembe 56
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) razumna pričakovanja potrošnikov 
glede varnosti.

črtano

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 6(a) istega avtorja.)

Obrazložitev

Merilo se zdi arbitrarno in ustvarja pravno negotovost za gospodarske subjekte, ker morajo 
določiti, kaj so za vsak proizvod „razumna pričakovanja potrošnikov”, brez zagotovila, da 
bodo organi za nadzor trga enakega mnenja. Ta sprememba je zajeta tudi v predlogu 
spremembe, s katero isti avtor predlaga člen 6(1)(a) novo.

Predlog spremembe 57
Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) stanje tehnike in tehnologije

Or. en

(Predlog spremembe k členu 6(a) istega avtorja.)

Obrazložitev

Premaknjeno na konec seznama. Čeprav je pomembno upoštevati stanje tehnike in 
tehnologije, pa to ne bi smel biti prvi vidik, ki ga je treba upoštevati. Z upoštevanjem stanja 
tehnike praviloma dosežemo višjo raven varnosti. Proizvod pa se lahko šteje za varnega tudi v 
primeru, da so na trgu dostopni proizvodi z višjimi varnostnimi standardi. Ta sprememba je 
zajeta tudi v predlogu spremembe, s katero isti avtor predlaga člen 6(1)(a) novo.

Predlog spremembe 58
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) previdnostno načelo.

Or. en

Obrazložitev

Previdnostno načelo je eden od stebrov varstva potrošnikov. V tej prenovitvi je bilo črtano, 
čeprav je bilo zapisano v direktivi o splošni varnosti proizvodov (uvodna izjava 1, člen 8.2). 
Zakonodajalcu in organom za nadzor trga omogoča, da proizvod umaknejo s trga, če obstaja 
sum, da je nevaren. Doslej se je uspešno uporabljalo in preprečilo poškodbe.

Predlog spremembe 59
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Poleg elementov iz odstavka 1 se pri
ocenjevanju varnosti proizvoda lahko 
zlasti upoštevajo naslednji vidiki v zvezi s 
proizvodi in njihovo uporabo, kadar so na 
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voljo:
(a) lastnosti proizvoda, vključno z njegovo 
pristnostjo, sestavo, embalažo, navodili za 
montažo ter po potrebi za namestitev in 
vzdrževanje;
(b) učinek na druge proizvode, kadar je 
mogoče razumno predvideti, da se bo 
uporabljal skupaj z drugimi proizvodi;
(c) predstavitev proizvoda, označevanje, 
vsa opozorila in navodila za njegovo 
uporabo in odstranjevanje ter druge 
oznake ali informacije o proizvodu;
(d) kategorije potrošnikov, ki so med 
uporabo proizvoda izpostavljeni tveganju, 
zlasti ranljivi potrošniki, ki bodo proizvod 
najverjetneje uporabljali v razumno 
predvidljivih pogojih uporabe;
(e) videz proizvoda in zlasti, kadar je 
proizvod, ki sicer ni živilo, podoben živilu 
in se utegne zamenjati za živilo zaradi 
njegove oblike, vonja, barve, videza, 
embalaže, označevanja, obsega, velikosti 
ali drugih lastnosti.
Možnost doseganja višje ravni varnosti ali 
dostopnost drugih proizvodov, ki pomenijo 
manjšo stopnjo tveganja, ni dovolj velik 
razlog, da bi proizvod obravnavali kot 
nevaren.

Or. en

(Glej predloge sprememb k členoma 6(1) in 6(1a) novo ter 6(2) istega avtorja.)

Obrazložitev

Uvedba novih elementov, ki bi lahko zmedli gospodarske subjekte in pristojne organe, bi 
morala biti prostovoljna, da se vzpostavi pravna varnost. Zato bi bilo treba zamenjati vrstni 
red prvega in drugega odstavka člena 6, novi odstavek 2 pa bi moral vsebovati določbo, da je 
uvedba prostovoljna. Poleg predlaganih meril naj bi tudi obstajala možnost, da se upošteva 
pristnost proizvoda, ker številni ponarejeni proizvodi niso varni.

Predlog spremembe 60
Jürgen Creutzmann
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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 
Unije, se proizvajalci in uvozniki lahko 
sklicujejo na Unijo ali na posamezno 
državo članico.
__________________
21 UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po navedbi izvora potrošniških proizvodov ni bila obravnavana v oceni učinka in ni 
zajeta v novem zakonodajnem okviru. To ne bi izboljšalo varnosti potrošnikov ali sledljivosti 
proizvodov, ki sta v harmonizirani zakonodaji in v uredbi o varnosti potrošniških proizvodov 
že zagotovljeni na drugačen način. Poleg tega bi bila zavajajoča za uporabnike proizvodov, ki 
prihajajo iz kompleksne svetovne dobavne verige. Končno pa bi njeno izvajanje pomenilo 
znaten strošek za gospodarske subjekte in javne organe. 

Predlog spremembe 61
Eija-Riitta Korhola
Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 7 črtano
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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 
Skupnosti21.
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.
__________________
21 UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Pojem „države porekla“ je določen v carinskem zakoniku in pomeni državo, v kateri je 
potekala zadnja bistvena predelava proizvoda. Ne določa, od kod dejansko prihaja proizvod, 
njegove sestavine in materiali. Ker morajo gospodarski subjekti sporočiti kontaktne podatke 
in zagotoviti, da je na proizvodu navedena vrsta, serija ali serijska številka, je mogoče 
natančno slediti dobavni verigi. Dodajanje označbe države porekla ne bo izboljšalo 
sledljivosti.

Predlog spremembe 62
Markus Pieper, Herbert Reul
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, 
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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 
Unije, se proizvajalci in uvozniki lahko 
sklicujejo na Unijo ali na posamezno 
državo članico.
__________________
21 UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Obvezna navedba porekla za potrošnika nima dodane vrednosti in po nepotrebnem ustvarja 
zmedo. Dosedanje ureditve so poskrbele za to, da je varnost potrošnikov zagotovljena. Poleg 
tega obvezna navedba porekla povečuje birokracijo, zaradi česar imajo težave zlasti mala in 
srednja podjetja.

Predlog spremembe 63
Sajjad Karim
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 lahko na
proizvodu navedejo označbo države
njegovega porekla ali, kadar velikost ali 
narava proizvoda tega ne omogoča, 
navedeno označbo lahko zagotovijo na 
embalaži ali v spremni listini.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasnih dokazov, da ima država porekla kar koli opraviti z varnostjo proizvoda, zato bi 
moralo biti njeno označevanje prostovoljno.
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Predlog spremembe 64
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kadar proizvajalec ne da proizvoda 
na trg, ime, registrirano trgovsko ime ali 
registrirano blagovno znamko
proizvajalca ter naslov, na katerem je 
dosegljiv.

Or. en

Obrazložitev

Če bi bilo treba na uvoženem proizvodu navesti ime in naslov proizvajalca zunaj EU, bi bila 
ta informacija na voljo konkurentom uvoznika in njegovim poslovnim strankam, ki bi zato v 
prihodnje lahko zaobšli uvoznika in uvažali neposredno od proizvajalca zunaj EU. To bi mala 
in srednja podjetja odvrnilo od uvoza in tako povzročilo znatno izkrivljanje konkurence. Zato 
predlagamo, da se ta podatek navede v tehnični dokumentaciji.

Predlog spremembe 65
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Proizvajalci še 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.

5. Proizvajalci še pet let po tem, ko je bil 
proizvod dan na trg, na utemeljeno zahtevo
ustrezne dele tehnične dokumentacije dajo 
na voljo organom za nadzor trga v 
elektronski ali fizični obliki.

Tehnične dokumentacije ni treba hraniti 
na ozemlju Unije, niti ni nujno, da je 
trajno na voljo v materialni obliki. Vendar 
je treba omogočiti, da se jo zbere in da na 
voljo v razumnem času.

Or. en

(Glej člena R2(9) in R4(9) Sklepa št. 768/2008/ES, Priloge VII A(2) k Direktivi 2006/42/ES, 
smernic Evropske komisije o uporabi Direktive 2006/95/ES ter predloga spremembe člena 

10(8) istega avtorja.)
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Obrazložitev

Proizvajalcem bi bilo treba tehnične specifikacije za neharmonizirane potrošniške proizvode 
pripraviti samo na utemeljeno zahtevo, saj za te proizvode na splošno ne velja, da prinašajo 
visoko tveganje. Splošna obveznost bi ustvarila nesorazmerno upravno obremenitev. 
Predlagana ubeseditev se zgleduje po direktivi o strojih. Predlagano obdobje 10 let jasno 
presega življenjski cikel večine potrošniških proizvodov in bi ga bilo treba zato skrajšati.

Predlog spremembe 66
Sajjad Karim
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Proizvajalci še 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.

5. Proizvajalci še deset let po tem, ko je bil 
proizvod dan na trg, hranijo tehnično 
dokumentacijo in jo na utemeljeno zahtevo 
dajo na voljo organom za nadzor trga.

Or. en

Predlog spremembe 67
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Proizvajalci še 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.

5. Proizvajalci še 15 let po tem, ko je bil 
proizvod dan na trg, hranijo tehnično 
dokumentacijo in jo na zahtevo dajo na 
voljo organom za nadzor trga.

Or. ro

Predlog spremembe 68
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci na proizvodu navedejo 
svoje ime, registrirano trgovsko ime ali 

7. Ko dajo proizvajalci proizvod na trg, na 
njem navedejo svoje ime, registrirano 
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registrirano blagovno znamko in naslov, na 
katerem so dosegljivi, kadar pa to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
v spremni listini. V naslovu mora biti 
naveden center za stike, kjer je proizvajalec 
dosegljiv.

trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so 
dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke 
navedejo na embalaži ali v spremni listini
ali na spletnem mestu, ki je jasno 
označeno na proizvodu ali njegovi 
embalaži ali v spremni listini. V naslovu 
mora biti naveden center za stike, kjer je 
proizvajalec dosegljiv.

Or. en

(Glej predlog spremembe člena 10(3) istega avtorja.)

Obrazložitev

Zlasti za male proizvode (npr. nogavice) in proizvode, ki jih je mogoče prodajati ločeno (npr. 
žogice za golf), bodo predlagane obveznosti pomenile visoke dodatne stroške, saj bo treba 
informacije zagotoviti na ločenih dokumentih. Stroškovno učinkovitejše in okolju prijaznejše 
bi bilo, če bi vključili spletno mesto, na katerem je mogoče najti dodatne informacije.

Predlog spremembe 69
Eija-Riitta Korhola
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci 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.

Proizvajalci 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. 
Varnostne informacije potrošnikom 
omogočajo, da ocenijo tveganja, ki jih 
prinaša izdelek v normalnem in razumno 
predvidljivem obdobju uporabe, če ta 
tveganja niso očitna brez ustreznih 
opozoril;

Or. en

Predlog spremembe 70
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalci 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.

Proizvajalci 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.

Or. ro

Predlog spremembe 71
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci 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.

Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu 
priložena navodila in varnostne informacije 
v jeziku ali vizualni obliki, ki ju 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. en

Obrazložitev

Prevod v vse jezike EU je v nekaterih primerih mogoče učinkovito nadomestiti z navodili v 
obliki stripov in piktogramov. Te inovativne rešitve so dobra in privlačna alternativa 
tehničnemu besedišču, ki se uporablja v navodilih za nekatere proizvode.

Predlog spremembe 72
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Proizvajalci, 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, 
proizvajalci o tem nemudoma obvestijo 
tudi organe za nadzor trga države članice, v 
kateri so omogočili dostopnost svojih 
proizvodov, in jim predložijo zlasti 
podrobnosti o tveganju za zdravje in 
varnost ter morebitnih sprejetih popravnih 
ukrepih.

9. Proizvajalci, 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, kakor je
primerno. Kadar proizvod ni varen, 
proizvajalci o tem nemudoma obvestijo 
tudi organe za nadzor trga države članice, v 
kateri so omogočili dostopnost svojih 
proizvodov, in jim predložijo zlasti 
podrobnosti o tveganju za zdravje in 
varnost ter morebitnih sprejetih popravnih 
ukrepih.

Or. en

(Glej predlog spremembe členov 10(7) in (11)(5) istega avtorja.)

Obrazložitev

Zaradi besede „če“ prihaja do pravne negotovosti, saj bi se mogla razumeti kot dodaten 
pogoj za korektivne ukrepe.

Predlog spremembe 73
Sajjad Karim
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi zahteve organa za nadzor 
trga navedenemu organu zagotovi vse 
informacije in dokumentacijo, ki so 
potrebne za dokazovanje skladnosti 
proizvoda;

(a) na podlagi utemeljene zahteve organa 
za nadzor trga navedenemu organu 
zagotovi vse informacije in dokumentacijo, 
ki so potrebne za dokazovanje skladnosti 
proizvoda;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
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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 ter da 
je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 
8(4) in (6).

Or. en

(Glej predlog spremembe členov 8(4)(c) in 8(7) istega avtorja.)

Obrazložitev

Če bi bilo treba na uvoženem proizvodu navesti ime in naslov proizvajalca zunaj EU, bi bila 
ta informacija na voljo konkurentom uvoznika in njegovim poslovnim strankam, ki bi tako v 
prihodnje lahko zaobšli uvoznika in uvažali neposredno od proizvajalca zunaj EU. To bi mala 
in srednja podjetja odvrnilo od uvoza in tako povzročilo znatno izkrivljanje konkurence. Zato 
predlagamo, da se ta podatek navede v tehnični dokumentaciji.

Predlog spremembe 75
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o proizvodu; če to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
v spremni listini. Zagotovijo, da dodatne 
oznake ne prekrivajo nobene informacije 
na oznaki proizvajalca.

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o proizvodu; če to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
v spremni listini ali na spletnem mestu, ki 
je jasno označeno na proizvodu ali 
njegovi embalaži ali v spremni listini. 
Zagotovijo, da dodatne oznake ne 
prekrivajo nobene informacije na oznaki 
proizvajalca.

Or. en

(Glej predlog spremembe člena 8(7) istega avtorja.)

Obrazložitev

Zlasti za male proizvode (npr. nogavice) in proizvode, ki jih je mogoče prodajati ločeno (npr. 
žogice za golf), bodo predlagane obveznosti pomenile visoke dodatne stroške, saj bo treba 
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informacije zagotoviti na ločenih dokumentih. Stroškovno učinkovitejše in okolju prijaznejše 
bi bilo, če bi vključili spletno mesto, na katerem je mogoče najti dodatne informacije.

Predlog spremembe 76
Silvia-Adriana Ţicău

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 jeziku, ki ga potrošniki brez težav 
razumejo, kakor določi država članica, v 
kateri je proizvod dostopen.

Or. ro

Predlog spremembe 77
Jürgen Creutzmann
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 jeziku ali vizualni obliki, ki ju 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. en

Obrazložitev

Prevod v vse jezike EU je v nekaterih primerih mogoče učinkovito nadomestiti z navodili v 
obliki stripov in piktogramov. Te inovativne rešitve so dobra in privlačna alternativa 
tehničnemu besedišču, ki se uporablja v navodilih za nekatere proizvode.
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Predlog spremembe 78
Jürgen Creutzmann
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 
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, kakor je
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.

Or. en

(Glej predlog spremembe členov 8(9) in 11(5) istega avtorja.)

Obrazložitev

Zaradi besede „če“ prihaja do pravne negotovosti, saj bi se mogla razumeti kot dodaten 
pogoj za korektivne ukrepe.

Predlog spremembe 79
Jürgen Creutzmann
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 zagotovijo, da se lahko 
ustrezni deli tehnične dokumentacije še 
pet let po tem, ko je bil proizvod dan na 
trg, na utemeljeno zahtevo v elektronski 
ali fizični obliki dajo na voljo organom za 
nadzor trga.

Or. en

(Glej člen R4(8) Sklepa št. 768/2008/ES in predlog spremembe člena 8(5) istega avtorja.)
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Obrazložitev

Sklep št. 768/2008/ES določa, da uvozniki za določeno obdobje (ki se določi sorazmerno z 
življenjsko dobo proizvoda in stopnjo tveganja) zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na 
zahtevo na voljo organom za nadzor trga. Predlagano obdobje 10 let očitno presega 
življenjski cikel večine potrošniških proizvodov in bi ga bilo treba zato skrajšati. V zahtevi bi 
morala biti navedena tveganja, povezana z zadevnim proizvodom.

Predlog spremembe 80
Silvia-Adriana Ţicău

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 15 let po tem, ko je 
bil proizvod dan na trg, hranijo tehnično 
dokumentacijo in jo na zahtevo dajo na 
voljo organom za nadzor trga.

Or. ro

Predlog spremembe 81
Eija-Riitta Korhola
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
proizvajalec in uvoznik izpolnjujeta 
zahteve iz člena 8(6), (7) in (8) ter člena
10(3) in (4), kakor je ustrezno.

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
je na proizvodu zahtevana oznaka iz člena 
8(6), (7) ter 10(3), in ali so mu priložene 
informacije iz členov 8(8) in 10(4), kakor 
je ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjeno besedilo ne vsebuje več tveganja napačnega tolmačenja obveznosti 
distributerja, kot da mora oceniti (npr. prek preskušanja proizvodov), ali so informacije 
proizvajalca/uvoznika točne. Distributerji so odgovorni samo za preverjanje, da so na voljo 
vse pomembne in zahtevane informacije, kot je določeno v uredbi.
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Predlog spremembe 82
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
proizvajalec in uvoznik izpolnjujeta 
zahteve iz člena 8(6), (7) in (8) ter člena
10(3) in (4), kakor je ustrezno.

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
so na proizvodu informacije proizvajalcev 
in uvoznikov, zahtevane v členih 8(6), (7) 
in (8) ter členu 10(3) in (4), kakor je 
ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjeno besedilo pojasnjuje, da distributerjem ni treba ocenjevati točnosti 
proizvajalčevih oziroma uvoznikovih informacij. Distributerji (predvsem mala in srednja 
podjetja) niso usposobljena za tovrstno tehnično ocenjevanje. Zato bi morali preveriti zgolj, 
ali so zahtevane informacije navedene. To bi vsem distributerjem, predvsem malim in 
srednjim podjetjem, omogočilo učinkovitejšo in pravno varno uporabo uredbe.

Predlog spremembe 83
Jürgen Creutzmann
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, 
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, 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, kakor je
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.
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Or. en

(Glej predloge sprememb členov 8(9) in 10(7) istega avtorja.)

Obrazložitev

Zaradi besede „če“ prihaja do pravne negotovosti, saj bi se mogla razumeti kot dodaten 
pogoj za korektivne ukrepe.

Predlog spremembe 84
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Distributerji omogočajo dostopnost 
na trgu samo za proizvode, ki so jim 
priložena varnostna navodila in 
informacije v vseh uradnih jezikih države, 
v kateri proizvod dajejo na trg, v skladu s 
pogoji, ki veljajo v tej državi članici.

Or. ro

Predlog spremembe 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) samo omejeno število natančno 
opredeljenih proizvodov ni varno;

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 86
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) proizvajalec, uvoznik ali distributer 
lahko dokaže, da je tveganje v celoti pod 
nadzorom in ne more več ogrožati zdravja 
in varnosti oseb;

(b) proizvajalec, uvoznik ali distributer 
lahko dokaže, da je tveganje dejansko pod 
nadzorom, tako da je preprečeno 
ogrožanje zdravja in varnosti oseb;

Or. en

Obrazložitev

Popolnega nadzora nad tveganjem v praksi ni mogoče doseči. Besedilo bi bilo zato treba 
prilagoditi, da se gospodarskim subjektom zagotovi pravna varnost.

Predlog spremembe 87
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vzrok tveganja, ki ga predstavlja 
proizvod, je tak, da seznanitev s tem 
tveganjem ni koristna informacija za 
organe ali javnost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prvič, ni nujno, da je vzrok tveganja znan. Drugič, tudi če je znan, bi gospodarski subjekti 
težko presodili, ali je ta seznanitev v javnem interesu. S to obveznostjo bi ustvarili pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 88
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

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 ni treba 
navesti informacij iz člena 8(7) in 
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člena 8(7) in člena 10(3). člena 10(3).

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom členov 8(7) in 10(3), v skladu s katerima je mogoče zahtevane 
informacije navesti tudi na embalaži ali v spremni listini, kadar jih ni mogoče navesti na 
samem proizvodu. 

Predlog spremembe 89
Amelia Andersdotter
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 20 v zvezi z zahtevami iz člena 8, 
člena 10, člena 11 in člena 14 te uredbe, iz 
katerih so lahko izvzeti distributerji 
rabljenega blaga, na podlagi nizkega 
tveganja, ki je s tem povezano, ali 
čezmernega bremena, ki ga to ustvarja za 
gospodarsko dejavnost teh manjših 
gospodarskih subjektov.

Or. en

Obrazložitev

Male trgovine z rabljenim blagom bi morale biti izvzete iz nekaterih zahtev, ki so naložene 
distributerjem, saj je breme za njihovo gospodarsko dejavnost previsoko ali pa je zahteve 
nemogoče izpolniti. Komisija bi morala oceniti merila (promet, velikost, obseg, vrsta 
proizvodov), po katerih bi bilo treba narediti te izjeme, ter predlagati te izjeme z delegiranimi 
akti.

Predlog spremembe 90
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti lahko predložijo 
informacije iz prvega odstavka še 10 let po 
tem, ko jim je bil proizvod dobavljen, in 10

2. Gospodarski subjekti lahko predložijo 
informacije iz prvega odstavka še 5 let po 
tem, ko jim je bil proizvod dobavljen, in 5
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let po tem, ko so proizvod dobavili. let po tem, ko so proizvod dobavili.

Or. en

Obrazložitev

Ker ta uredba zajema širok nabor proizvodov in ker imajo sorazmerno nizko stopnjo 
tveganja, bi bila desetletna obveznost hrambe informacij o dobavnih verigah vseh 
potrošniških proizvodov nesorazmerno upravno breme. Malim in srednjim podjetjem bi bilo te 
zahteve skoraj nemogoče izpolniti, tako da ne bi več mogla konkurirati večjim podjetjem.

Predlog spremembe 91
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti lahko predložijo 
informacije iz prvega odstavka še 10 let po 
tem, ko jim je bil proizvod dobavljen, in 10
let po tem, ko so proizvod dobavili.

2. Gospodarski subjekti lahko predložijo 
informacije iz prvega odstavka še 15 let po 
tem, ko jim je bil proizvod dobavljen, in 15
let po tem, ko so proizvod dobavili.

Or. ro

Predlog spremembe 92
Sajjad Karim
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti lahko predložijo 
informacije iz prvega odstavka še 10 let po 
tem, ko jim je bil proizvod dobavljen, in 10 
let po tem, ko so proizvod dobavili.

2. Gospodarski subjekti lahko predložijo 
informacije iz prvega odstavka še toliko 
časa po tem, ko so proizvod dobavili, 
kolikor je smiselno glede na življenjski 
cikel proizvoda.

Or. en

Predlog spremembe 93
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Kadar gospodarski subjekti navedejo 
podatke iz prvega odstavka, organi za 
nadzor trga te podatke obravnavajo kot 
zaupne.

Or. en

Obrazložitev

Za številne distributerje in prodajalce na debelo je poslovna skrivnost, kdo je njihov vir in 
koga oskrbujejo. Zato je treba zaščititi identiteto njihovih dobaviteljev. Informacije, ki jih 
zagotovijo gospodarski subjekti, bi lahko uporabljali samo organi za nadzor trga. Nikakor ne 
bi smelo biti mogoče, da bi bile poslovno občutljive informacije splošno objavljene ali da bi 
prišle v roke tekmecem.

Predlog spremembe 94
Sajjad Karim
Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 15 črtano
Sledljivost proizvodov
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.
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.
3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
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delegiranih aktov v skladu s členom 20 za:
(a) določanje proizvodov, kategorij ali 
skupin proizvodov, ki lahko predstavljajo 
resno tveganje za zdravje in varnost oseb, 
kot je navedeno v odstavku 1;
(b) opredelitev podatkov, ki jih 
gospodarski subjekti zbirajo in hranijo z 
uporabo sistema sledljivosti iz odstavka 2.
4. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
določi vrsto nosilca podatkov in njegovo 
namestitev, kot je navedeno v odstavku 2. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 19(3).
5. Pri sprejetju ukrepov iz odstavkov 3 in 4 
Komisija upošteva:
(a) stroškovno učinkovitost ukrepov, 
vključno z njihovim vplivom na podjetja, 
zlasti mala in srednja podjetja;
(b) združljivost s sistemi sledljivosti, ki so 
na voljo na mednarodni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Nobenih dokazov ni za to, da bi te določbe prinesle vrednost ali korist za potrošnike, organe 
za nadzor trga ali gospodarske subjekte. Predvsem bodo to stroški za podjetja, ki niso bila 
ocenjena, in se bodo verjetno prenesli na potrošnike. Poleg tega ni nobenih dokazov, da 
obstajajo neharmonizirani proizvodi, pri katerih je tveganje tako veliko, da bi bilo treba 
uporabiti ta pristop. Zaradi tega je to nesorazmerno.

Predlog spremembe 95
Eija-Riitta Korhola
Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sledljivost proizvodov Sledljivost proizvodov, ki lahko prinašajo 
veliko tveganje

Or. en
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Obrazložitev

Sistem sledljivosti je namenjen samo posebnim proizvodom in kategorijam proizvodov, ki 
lahko prinašajo veliko tveganje.

Predlog spremembe 96
Jürgen Creutzmann
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 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 po posvetovanju (po potrebi) z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi od 
gospodarskih subjektov, ki dajejo navedene 
proizvode na trg in omogočajo njihovo 
dostopnost na trgu, lahko zahteva, da 
uvedejo ali uporabljajo sistem sledljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Preden Komisija predlaga nove zahteve glede sledljivosti, bi se morala posvetovati z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, kot so podjetja in potrošniške organizacije, da bi 
uporabila njihovo strokovno znanje ter upoštevala praktične posledice teh zahtev.

Predlog spremembe 97
Amelia Andersdotter
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, 

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, 
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lahko zahteva, da uvedejo ali uporabljajo 
sistem sledljivosti.

lahko zahteva, da uvedejo ali uporabljajo 
sistem sledljivosti za proizvajalca.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zaščitili zasebnost potrošnikov, bi bilo treba zagotoviti, da bo sledljivost proizvoda 
namenjena izključno proizvajalcu in za primer, da je potreben umik blaga s trga.

Predlog spremembe 98
Amelia Andersdotter
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 proizvodov in 
gospodarskih subjektov, ki so vključeni v 
njegovo dobavno verigo, ter primerno 
sredstvo  na proizvodu, njegovi embalaži 
ali v spremni listini, da se omogoči dostop 
do navedenih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Tehnologija radiofrekvenčne identifikacije (RFID) ali nosilec podatkov na proizvodu ni edini 
način za zagotovitev dostopnosti podatkov v zvezi z varnostjo proizvoda. Obstajajo tudi 
druge, cenejše možnosti, kot je posamična koda na proizvodu, ki jo je mogoče preveriti na 
spletnem mestu, ki ga na primer upravlja gospodarski subjekt. Ta direktiva ne bi smela 
predpisovati tehnoloških rešitev, ampak gospodarskim subjektom omogočiti izbiro, dokler 
izpolnjujejo varnostne zahteve.

Predlog spremembe 99
Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev podatkov, ki jih 
gospodarski subjekti zbirajo in hranijo z 

(b) opredelitev podatkov, ki jih 
gospodarski subjekti zbirajo in hranijo z 
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uporabo sistema sledljivosti iz odstavka 2. uporabo sistema sledljivosti iz odstavka 2
in so potrebni za zagotovitev varnosti 
proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Za zaščito zasebnosti potrošnikov bi bilo treba zagotoviti, da sta zbiranje in shranjevanje 
podatkov potrebna zgolj za namene varnosti proizvodov.

Predlog spremembe 100
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko od ene ali več evropskih 
organizacij za standardizacijo zahteva, da 
pripravijo ali opredelijo evropski standard, 
katerega cilj je zagotoviti, da so proizvodi, 
ki so skladni s takšnim standardom ali 
njegovimi deli, v skladu s splošno 
varnostno zahtevo iz člena 4. Komisija 
določi zahteve glede vsebine, ki jih mora 
izpolnjevati zahtevani evropski standard, in 
rok za njegovo sprejetje.

Komisija lahko od ene ali več evropskih 
organizacij za standardizacijo zahteva, da 
pripravijo ali opredelijo evropski standard, 
katerega cilj je zagotoviti, da so proizvodi, 
ki so skladni s takšnim standardom ali 
njegovimi deli, v skladu s splošno 
varnostno zahtevo iz člena 4. Komisija 
določi zahteve glede vsebine, ki jih mora 
izpolnjevati zahtevani evropski standard, in 
rok za njegovo sprejetje, in sicer 
upoštevaje stališča zadevnih 
zainteresiranih strani.

Or. en

(Glej predlog spremembe uvodne izjave 24 istega avtorja.)

Obrazložitev

Komisija bi morala pri določanju vsebine novih evropskih varnostnih standardov po potrebi 
upoštevati stališča zainteresiranih strani, da bi zagotovila, da bodo ti standardi ustrezni, 
sorazmerni in učinkoviti.

Predlog spremembe 101
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zahtevo iz prvega pododstavka 
sprejme z izvedbenim sklepom. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s
postopkom pregleda iz člena 19(3).

Komisija zahtevo iz prvega pododstavka 
sprejme z delegiranim aktom v skladu s
členom 20.

Or. en

(Glej predlog spremembe uvodne izjave 27 istega avtorja.)

Obrazložitev

Nove evropske varnostne standarde za potrošniške proizvode po členu 4 bi bilo treba 
obravnavati kot dopolnilo osnovnega pravnega akta z vključitvijo nebistvenih elementov v 
skladu s členom 290 PDEU. Zaradi zelo splošne narave člena 4 bi morala Evropski 
parlament in Svet imeti možnost preklicati mandat Komisije za sprejetje novih standardov in 
mu nasprotovati. Zato je ustrezno, da se mandat sprejme z delegiranim aktom.

Predlog spremembe 102
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 18 črtano
Kazni
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.
2. Pri kaznih iz odstavka 1 se upošteva 
velikost podjetij in zlasti položaj malih in 
srednjih podjetij. Kazni se lahko poostrijo, 
če je zadevni gospodarski subjekt v 
preteklosti že podobno kršil določbe, za 
resne kršitve pa lahko vključujejo 
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kazenske sankcije.

Or. en

(Glej člen 31 Uredbe 2013/0048 (COD).)

Obrazložitev

Kazni, ki se uporabljajo za kršitve pravil o varnosti proizvodov, bi morale biti enake za vse 
(harmonizirane in neharmonizirane, potrošniške in profesionalne) proizvode, uporabljati pa 
bi se morale tudi v primerih neizpolnjevanja npr. okoljskih standardov.  Pravila o kaznih bi 
bilo treba zato določiti izključno v uredbi o nadzoru trga.

Predlog spremembe 103
Sajjad Karim
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri kaznih iz odstavka 1 se upošteva 
velikost podjetij in zlasti položaj malih in 
srednjih podjetij. Kazni se lahko poostrijo, 
če je zadevni gospodarski subjekt v 
preteklosti že podobno kršil določbe, za 
resne kršitve pa lahko vključujejo 
kazenske sankcije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sorazmerne kazni so zajete že v delu: „Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne“.

Predlog spremembe 104
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 13(3) in 15(3) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od [vstaviti datum 
– datum začetka veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 13(3) in 15(3) se prenese 
na Komisijo za obdobje petih let od 
[vstaviti datum – datum začetka veljavnosti 
te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o 
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prenesenem pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. ro


