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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja dejstvo, da je splošni cilj novega programa varstva 
potrošnikov, ki ga predlaga Komisija, umestiti potrošnika z okrepljeno močjo v središče 
enotnega trga, zlasti glede vzpostavitve orodij za odkrivanje slabosti standardov in praks in 
njihovo učinkovito obravnavanje po vsej Evropi. Bistvenega pomena je, da lahko potrošniki 
odločno uveljavljajo svoje pravice v skladu z zakonodajo Unije in da lahko v primeru težav 
računajo na učinkovito uveljavljanje navedenih pravic in na preprost dostop do učinkovitega 
pravnega varstva.

Pozdravlja sedanji predlog o spletnem reševanju potrošniških sporov (uredba o spletnem 
reševanju potrošniških sporov) in o alternativnem reševanju potrošniških sporov (direktiva o 
alternativnem reševanju potrošniških sporov), zato predlaga nekatere spremembe k predlogu 
programa varstva potrošnikov, da bi zagotovili ustrezno financiranje teh pobud.

Glede cilja 4 o izvrševanju meni, da bi bilo treba okrepiti upravno sodelovanje in sodelovanje 
pri izvrševanju s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v programu, zlasti s spodbujanjem 
nadaljnjega sodelovanja z mednarodnimi organizacijami o vprašanjih izvrševanja zakonodaje 
o potrošniški politiki.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve 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 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta uredba upošteva gospodarske, 
socialne in tehnične okoliščine ter novo 
nastajajoče izzive, ki jih spremljajo. 
Ukrepi, financirani v okviru tega programa, 
si bodo zlasti prizadevali obravnavati 
vprašanja, povezana z globalizacijo, 
digitalizacijo, potrebo po bolj trajnostnih 
vzorcih porabe, staranjem prebivalstva, 
socialno izključenostjo in nezaščitenostjo 
potrošnikov. Vključevanje interesov 
potrošnikov v vse politike Unije, v skladu s 
členom 12 PDEU, je treba obravnavati 
prednostno. Usklajevanje z drugimi 
politikami in programi Unije je ključno za 
zagotovitev polnega spoštovanja interesov 

(3) Ta uredba upošteva gospodarske, 
socialne in tehnične okoliščine ter novo 
nastajajoče izzive, ki jih spremljajo. 
Ukrepi, financirani v okviru tega programa, 
si bodo zlasti prizadevali obravnavati 
vprašanja, povezana z globalizacijo, 
digitalizacijo, potrebo po bolj trajnostnih 
vzorcih porabe, staranjem prebivalstva, 
socialno izključenostjo in nezaščitenostjo 
potrošnikov. Vključevanje interesov 
potrošnikov v vse politike Unije, v skladu s 
členom 12 PDEU, je bistvena prednostna 
naloga. Usklajevanje z drugimi politikami 
in programi Unije je ključno za zagotovitev 
doslednega spoštovanja interesov 
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potrošnikov pri drugih politikah. Da bi 
spodbudili sinergije in se izognili 
podvajanju, morajo drugi skladi in 
programi Unije zagotoviti finančno 
podporo za vključevanje interesov 
potrošnikov v svoja ustrezna področja.

potrošnikov pri drugih politikah. Da bi 
spodbudili sinergije in se izognili 
podvajanju, bi morali drugi skladi in 
programi Unije zagotoviti finančno 
podporo za vključevanje interesov 
potrošnikov v svoja ustrezna področja.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov. Za dosego tega splošnega 
cilja je treba določiti specifične cilje glede 
varnosti, obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov, pravic in pravnega varstva ter 
izvrševanja pravic potrošnikov. Vrednost 
in učinek ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom, je treba redno spremljati in 
ocenjevati. Za namene ocenjevanja 
potrošniške politike je treba razviti 
kazalnike.

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov. Za dosego tega splošnega 
cilja bi bilo treba določiti specifične cilje 
glede varnosti, obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov, pravic in pravnega varstva ter 
izvrševanja pravic potrošnikov. Vendar so 
na teh področjih še vedno razlike na 
nacionalni ravni, zato bi morali biti 
ukrepi v okviru Programa usmerjeni v 
čim večjo usklajenost, da bi zagotovili 
jasnost za potrošnike in podjetja. Vrednost 
in učinek ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom, bi bilo treba redno spremljati 
in ocenjevati, vedno pa bi bilo treba tudi 
upoštevati prednosti, ki jih za potrošnike 
ter mala in srednja podjetja prinašajo 
poenostavitev, pametni predpisi in 
znižanje stroškov in upravnih bremen. Za 
namene ocenjevanja potrošniške politike je 
treba razviti kazalnike.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen Programa je podpreti cilj politike, 
ki potrošnika z okrepljeno močjo umešča v 
središče notranjega trga. Program bo to 
dosegel s prispevkom k varovanju zdravja, 

Namen Programa je podpreti cilj politike, 
ki potrošnika z okrepljeno močjo umešča v 
središče notranjega trga. Program bo to 
dosegel s prispevkom k varovanju zdravja, 
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varnosti in gospodarskih interesov 
potrošnikov ter s spodbujanjem pravice 
potrošnikov do obveščenosti, 
izobraževanja in organiziranja, da bi 
zavarovali svoje interese. Program bo 
dopolnjeval, podpiral in spremljal politike 
držav članic.

varnosti in gospodarskih in pravnih
interesov potrošnikov ter s spodbujanjem 
pravice potrošnikov do obveščenosti, 
izobraževanja in organiziranja, da bi 
zavarovali svoje interese. Program bo 
dopolnjeval, podpiral in spremljal politike 
držav članic.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Cilj 2 – obveščanje in izobraževanje: 
izboljšati izobraževanje, obveščanje in 
ozaveščanje potrošnikov o njihovih 
pravicah, razviti dokazno zbirko za 
potrošniško politiko in zagotoviti podporo 
potrošniškim organizacijam.

(b) Cilj 2 – obveščanje in izobraževanje: 
izboljšati izobraževanje, obveščanje in 
osveščanje potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij o njihovih pravicah, 
razviti dokazno zbirko za potrošniško 
politiko in zagotoviti podporo potrošniškim 
organizacijam.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Cilj 3 – pravice in pravno varstvo: 
utrditi pravice potrošnikov, zlasti z
regulativnimi ukrepi in izboljšanjem 
dostopa do pravnega varstva, vključno z 
alternativnim reševanjem sporov.

(c) Cilj 3 – pravice in pravno varstvo: 
utrditi pravice potrošnikov, zlasti s 
pametnimi regulativnimi ukrepi in 
izboljšanjem dostopa do cenovno 
dostopnega alternativnega reševanja 
sporov.

Ta cilj se bo meril zlasti z uporabo 
alternativnega reševanja sporov pri 
čezmejnih sporih in z delovanjem sistema 
spletnega reševanja sporov po vsej Uniji.

Ta cilj se bo meril zlasti z uporabo 
alternativnega reševanja sporov pri 
domačih in čezmejnih sporih in z 
delovanjem sistema spletnega reševanja 
sporov po vsej Uniji.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Cilj 4 – izvrševanje: podpreti 
uveljavljanje pravic potrošnikov s 
krepitvijo sodelovanja med nacionalnimi 
izvršnimi organi in s svetovanjem 
potrošnikom.

(d) Cilj 4 – izvrševanje: podpreti 
uveljavljanje pravic potrošnikov s 
krepitvijo sodelovanja med nacionalnimi 
izvršnimi organi in s tretjimi državami ter
s svetovanjem potrošnikom.

Ta cilj se bo meril zlasti s stopnjo pretoka 
informacij in sodelovanja znotraj mreže 
sodelovanja na področju varstva 
potrošnikov in z dejavnostjo evropskih 
potrošniških centrov.

Ta cilj se bo meril zlasti s stopnjo pretoka 
informacij in sodelovanja znotraj mreže 
sodelovanja na področju varstva 
potrošnikov in z dejavnostjo evropskih 
potrošniških centrov ter s stopnjo 
sodelovanja z mednarodnimi 
organizacijami.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – točka (b) – točka (7)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) povečanje izobraževanja potrošnikov; (7) povečanje izobraževanja potrošnikov 
ter malih in srednjih podjetij;

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Priloga I – Cilj III – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Priprava, ocena prenosa, spremljanje, 
vrednotenje, izvajanje in uveljavljanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov in drugih 
regulativnih pobud s strani držav članic ter 
spodbujanje koregulativnih in 
samoregulativnih pobud, vključno:

8. Priprava, ocena prenosa, spremljanje, 
vrednotenje, izvajanje in uveljavljanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov in drugih 
regulativnih pobud s strani držav članic ter 
spodbujanje koregulativnih in 
samoregulativnih pobud, vključno:

(c) s študijami, predhodnimi in naknadnimi 
vrednotenji, ocenami učinka, javnimi 

(a) s študijami in pametnimi predpisi, kot 
so predhodna in naknadna vrednotenja, 
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posvetovanji, oceno obstoječe zakonodaje; ocene učinka, javna posvetovanja, ocena in 
poenostavitev obstoječe zakonodaje;

(d) s seminarji, konferencami, delavnicami 
in srečanji zainteresiranih strani in 
strokovnjakov;

(b) s seminarji, konferencami, delavnicami 
in srečanji zainteresiranih strani in 
strokovnjakov;

(e) z razvojem in vzdrževanjem preprosto 
in javno dostopnih podatkovnih zbirk, ki 
zajemajo izvajanje zakonodaje EU o 
varstvu potrošnikov;

(c) z razvojem in vzdrževanjem preprosto 
in javno dostopnih podatkovnih zbirk, ki 
zajemajo izvajanje zakonodaje EU o 
varstvu potrošnikov;

(ca) s spodbujanjem ukrepov za varstvo 
potrošnikov, s katerimi bi zmanjšali 
upravna bremena za mala in srednja 
podjetja;

(f) z oceno ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom.

(d) z oceno ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Priloga I – Cilj IV – točka 10  – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) upravnim sodelovanjem in 
sodelovanjem pri izvrševanju s tretjimi 
državami, ki ne sodelujejo pri programu.

(d) upravnim sodelovanjem in 
sodelovanjem pri izvrševanju s tretjimi 
državami, ki ne sodelujejo pri Programu in 
z mednarodnimi organizacijami.
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