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8.3.2006 A6-0032/55

PREDLOG SPREMEMBE 55
ki ga vlagata Evelyne Gebhardt in Béatrice Patrie v imenu skupine PSE

Poročilo A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Program ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007–2013) 

Predlog Sklepa (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 55
Člen 2, odstavek 2

2. Namen iz odstavka 1 se izvaja s pomočjo 
skupnih ciljev in posebnih ciljev na 
področjih zdravja in varstva potrošnikov:

2. Namen iz odstavka 1 se izvaja s pomočjo 
naslednjih ciljev, ki se bodo dosegali z 
ukrepi in instrumenti iz Priloge 3:

(a) Skupni cilji na področju zdravja in 
varstva potrošnikov, ki se bodo dosegali s 
pomočjo ukrepov in instrumentov iz Priloge 
1 k temu Sklepu, so:

– varovanje državljanov pred tveganji in 
nevarnostmi, ki so izven nadzora 
posameznika;

– povečanje zmožnosti državljanov, da bi 
sprejemali boljše odločitve o svojem zdravju 
in potrošniških interesih;

– vključevanje ciljev politike zdravja in 
varstva potrošnikov v splošno politiko 
Skupnosti;

(b) Posebni cilji na področju zdravja, ki se 
bodo dosegali z ukrepi in instrumenti iz 
Priloge 2 k temu sklepu, so:

– varovanje državljanov pred zdravstvenimi 
nevarnostmi;

– pospeševanje politik, ki vodijo k bolj 
zdravemu načinu življenja;
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– prispevanje k znižanju pojavnosti hudih 
bolezni;

– izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih 
sistemov;
(c) Posebni cilji na področju varstva 
potrošnikov, ki se bodo dosegali z ukrepi in 
instrumenti iz Priloge 3 k temu sklepu, so:

– boljše razumevanje potrošnikov in trgov; – boljše razumevanje potrošnikov in trgov;

– boljši predpisi na področju varstva 
potrošnikov;

– boljši predpisi na področju varstva 
potrošnikov;

– boljše izvajanje, spremljanje in pravna 
sredstva;

– boljše izvajanje, spremljanje in 
individualna in skupna pravna sredstva;

– povečanje zmožnosti državljanov, da bi 
sprejemali boljše odločitve o svojih 
potrošniških interesih;

– bolje obveščeni in poučeni ter odgovorni 
potrošniki.

– bolje obveščeni in poučeni ter odgovorni 
potrošniki.

– večanje vključenosti civilne družbe in 
zainteresiranih akterjev v politiki varstva 
potrošnikov;
– vključevanje ciljev politike varstva 
potrošnikov v druga področja politike 
Skupnosti;
– spodbujanje mednarodnega sodelovanja 
na področju varstva potrošnikov.

Or. fr

Obrazložitev

Še posebej je priporočljivo upoštevanje novega položaja trgov pri spodbujanju uporabe 
individualnih in skupnih pravnih sredstev. Uspeh uvedbe skupnih  ukrepov v nekaterih 
državah članicah kaže, da je priložnost za to. 
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8.3.2006 A6-0032/56

PREDLOG SPREMEMBE 56
ki ga vlagata Evelyne Gebhardt in Béatrice Patrie v imenu skupine PSE

Poročilo A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Program ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007–2013) 

Predlog Sklepa (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 56
Priloga 3, cilj II, akcija 4, uvodni del

Ukrep 4: Priprava zakonodajnih in drugih 
regulativnih pobud in pospeševanje 
samoregulativnih pobud, kamor spada:

Ukrep 4: Priprava zakonodajnih in drugih 
regulativnih pobud, kamor spada:

Or. fr

Obrazložitev

Če bo potrebno, bodo samoregulativne pobude v pristojnosti gospodarskih akterjev namesto 
javnih organov. 
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8.3.2006 A6-0032/57

PREDLOG SPREMEMBE 57
ki ga vlagata Evelyne Gebhardt in Béatrice Patrie v imenu skupine PSE

Poročilo A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Program ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007–2013) 

Predlog Sklepa (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 57
Priloga 3, cilj III, akcija 8

Ukrep 8: Spremljanje delovanja in 
ocenjevanje učinkov shem za alternativno 
reševanje sporov na potrošnike

Ukrep 8: Spremljanje delovanja in 
ocenjevanje učinkov obstoječih shem za 
alternativno reševanje sporov na potrošnike, 
ob zagotavljanju izpolnjevanja pogojev 
Priporočila Komisije 98/257/ES z dne 30. 
marca 1998 o načelih, ki veljajo za organe, 
odgovorne za izvensodne poravnave sporov 
potrošnikov1 in uvedbe zakonodajnega 
predloga, ki vsebuje in izboljšuje načela, 
navedena v priporočilu. 
_____________________
1 UL L 115, 17.4.1998, str. 31.

Or. fr

Obrazložitev

Pomanjkanje učinkovitih in dostopnih pravnih sredstev je velika pomanjkljivost politike 
varstva potrošnikov, saj omogoča nepoštenim ponudnikom preživetje in včasih tudi uspeh na 
račun njihovih boljših tekmecev. Potrebujemo program za 'univerzalizacijo' učinkovitih 
pravnih sistemov v EU z boljšim dostopom do sistemov alternativnega reševanja sporov in 
vrednotenja kakovosti obstoječih sistemov.   



AM\605660SL.doc PE 369.621v01-00

SL SL

8.3.2006 A6-0032/58

PREDLOG SPREMEMBE 58
ki ga vlagata Evelyne Gebhardt in Béatrice Patrie v imenu skupine PSE

Poročilo A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Program ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007–2013) 

Predlog Sklepa (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 58
Priloga 3, cilj II, akcija 4, točka 4.5 a (novo)

4.5a. uvedba usklajene zakonodaje varstva 
potrošnikov na področju storitev splošnega 
gospodarskega interesa.

Or. fr

Obrazložitev

Potrebno je določiti vrsto minimalnih pravic (v smislu dostopa, varnosti, zanesljivosti, cene, 
kakovosti in izbire) na horizontalni podlagi, ki jih bodo deležni vsi  potrošniki pri koriščenju 
storitev splošnega gospodarskega interesa (plin in elektrika, poštne storitve, 
telekomunikacije, voda), pa naj bo v svoji državi ali v drugi državi članici.   


