
AM\675566SL.doc PE 392.073v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

5.7.2007 PE 392.073v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 1-11

Osnutek mnenja (PE 390.482v01-00)
Karin Scheele
Skupen okvir za trženje proizvodov

Predlog Sklepa (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov, kot pristojni odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Sklep je bil predlagan v okviru proučitve „novega pristopa“. Komisija pa si namesto 
proučitve pristopa prizadeva za njegovo stabilizacijo in celo prednostno obravnavo pred 
klasično zakonodajo. Vendar novi pristop ni uspel zagotoviti potrebne ravni zaščite, na 
primer v zvezi z varnostjo igrač in medicinskih pripomočkov. Parlament je maja 2006 pozval, 
da se novi pristop strogo omeji na uskladitvene ukrepe povsem tehnične narave, ob 
upoštevanju težav z neustrezno transparentnostjo in odgovorno standardizacijo. Zato je treba 
predlog zavrniti.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 15

(15) Ker določene naloge lahko izvede samo 
proizvajalec, je treba jasno razlikovati med 
proizvajalcem in subjekti, ki so pozneje 
udeleženi v distribucijski verigi. Poleg tega 
je treba jasno razlikovati med uvoznikom in 
distributerjem, saj uvoznik uvede proizvode 
iz tretjih držav na trg Skupnosti. Zagotoviti 
mora, da ti proizvodi izpolnjujejo zahtevane 
pogoje Skupnosti.

(15) Ker določene naloge lahko izvede samo 
proizvajalec, je treba jasno razlikovati med 
proizvajalcem in subjekti, ki so pozneje 
udeleženi v distribucijski verigi. Poleg tega 
je treba jasno razlikovati med uvoznikom in 
distributerjem, saj uvoznik da proizvode iz 
tretjih držav na trg Skupnosti. Zagotoviti 
mora, da so ti proizvodi v skladu z 
zahtevano zakonodajo.

Or. de

Obrazložitev

Zagotovitev usklajenosti z besedilom uvodne izjave 14 ter opredelitvijo "uvoznika" iz člena 2 
Uredbe KOM(2007)0037.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 17

(17) Ker so uvozniki in distributerji akterji, 
ki delujejo v smeri toka blaga, v običajnem 
spletu okoliščin ne morejo biti zavezani k 
zagotavljanju, da sta načrtovanje in 
proizvodnja proizvoda skladna z 
zahtevanimi pogoji. Njihove obveznosti, ki 
se nanašajo na skladnost proizvodov, se 
omejijo na določene nadzorne ukrepe, da bi 
ugotovili, ali je proizvajalec izpolnil svoje 
obveznosti, kot je preverjanje, ali ima 
proizvod zahtevano oznako skladnosti in ali 
so bili poslani zahtevani dokumenti. Od 
uvoznikov in distributerjev se pričakuje, da 
pri dajanju proizvodov na trg ali 
omogočanju dajanja na trg ravnajo v 
skladu z veljavnimi zahtevami.

(17) Ker so uvozniki in distributerji akterji, 
ki delujejo v smeri toka blaga, v običajnem 
spletu okoliščin ne morejo biti zavezani k 
zagotavljanju, da sta načrtovanje in 
proizvodnja proizvoda skladna z 
zahtevanimi pogoji. Njihove obveznosti, ki 
se nanašajo na skladnost proizvodov, se 
omejijo na določene nadzorne ukrepe, da bi 
ugotovili, ali je proizvajalec izpolnil svoje 
obveznosti, kot je preverjanje, ali ima 
proizvod zahtevano oznako skladnosti in ali 
so bili poslani zahtevani dokumenti. Vendar 
bi morali uvozniki in distributerji 
zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajejo na 
trg ali omogočajo njihovo dostopnost na 
trgu Skupnosti, v skladu z veljavno 
zakonodajo.

Or. de
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Obrazložitev

Zagotovitev usklajenosti z besedilom uvodne izjave 14.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 18 a (novo)

(18a) Uvozniki in distributerji brez 
posvetovanja s proizvajalcem ne smejo 
posegati v nobene notranje elemente 
proizvoda, saj to lahko vpliva na oceno 
tveganja ter razveljavi tehnično 
dokumentacijo proizvajalca in izjavo o 
skladnosti.

Or. de

Obrazložitev

Distributerji bi se zaradi prihranka časa in denarja lahko odločili, da sami ustrezno 
spreminjajo proizvod, namesto da bi ga poslali nazaj proizvajalcu. Brez razumevanja načrta 
proizvoda lahko tovrstne spremembe vplivajo na delovanje varnostnih naprav ali varnostnih 
tokokrogov; tako lahko ustrezna in nenevarna električna naprava ali orodje postane proizvod, 
ki je zelo nevaren za uporabnika. Zato mora distributer navezati stik s proizvajalcem, če 
namerava to storiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 34

(34) Obstoječi sistem je treba dopolniti s 
postopkom, ki omogoča zainteresiranim 
strankam, da so obveščene o bodočih 
ukrepih, ki so povezani s proizvodi, ki 
predstavljajo tveganje za zdravje in varnost 
ljudi ali druge javne interese. Organom za 
nadzor trga omogoča, da v sodelovanju z 
ustreznimi gospodarskimi subjekti glede 
takih proizvodov prej ukrepajo.

(34) Obstoječi sistem je treba dopolniti s 
postopkom, ki omogoča zainteresiranim 
strankam, da so obveščene o bodočih 
ukrepih, ki so povezani s proizvodi, ki 
predstavljajo tveganje za zdravje in varnost 
ljudi, okolje ali druge javne interese. 
Organom za nadzor trga omogoča, da v 
sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi 
subjekti glede takih proizvodov prej 
ukrepajo.

Or. de
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Obrazložitev

Poleg zdravja in varnosti ljudi je tudi okolje dobrina, ki jo je treba posebej varovati, in zato v 
besedilu izrecno omeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 6
Člen 9, odstavek 1

1. Uvozniki morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
proizvodov, ki jih dajo na trg, z ustreznimi 
zahtevami.

1. Uvozniki zagotovijo, da so izdelki, ki jih 
dajejo na trg Skupnosti, v skladu z veljavno 
zakonodajo.

Or. de

Obrazložitev

Zagotovitev usklajenosti z besedilom uvodnih izjav 14–17. Treba je dodatno opozoriti na 
obveznost uvoznikov, da dajo na trg EU le proizvode, ki so skladni z zakonodajo; besedna 
zveza "s potrebno skrbnostjo" je preveč ohlapna in ne opredeljuje natančno dolžnosti 
uvoznikov, da preverijo, ali je proizvajalec izven EU opravil ustrezno oceno tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 7
Člen 31, odstavek 2

2. Ocenjevanje skladnosti se izvede 
sorazmerno tako, da se izogne nepotrebni 
obremenitvi gospodarskih subjektov, pri 
čemer je treba upoštevati predvsem velikost 
podjetij in ustrezno zahtevnost tehnologije, 
ki se uporablja za proizvode.

2. Ocenjevanje skladnosti se izvede 
sorazmerno tako, da se izogne nepotrebni 
obremenitvi gospodarskih subjektov, pri 
čemer je treba upoštevati predvsem velikost 
podjetij, ustrezno zahtevnost tehnologije, ki 
se uporablja za proizvode, prav tako je treba 
upoštevati, ali se proizvod proizvaja 
posamično ali serijsko.

Or. de

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebni obremenitvi, bi morali pri izvajanju postopkov za ocenjevanje 
skladnosti upoštevati tudi druge dejavnike, kot so velikost, sorazmerna zapletenost 
tehnologije, ki se uporablja za proizvode, ter serijska značilnost proizvodnje. To je tudi 



AM\675566SL.doc 5/7 PE 392.073v01-00

SL

dodaten strošek za potrošnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 8
Člen 35, odstavek 1, pododstavek 1

1. Če so organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepali v skladu s členom 18 
Uredbe (ES) ...[] ali če utemeljeno menijo, 
da proizvod, ki ga vključuje ta akt [], ogroža 
zdravje, varnost oseb ali druge javne 
interese, ki so določeni v ... tem [akt], skupaj 
z zadevnimi gospodarskimi subjekti izvedejo 
vrednotenje zadevnega proizvoda glede 
izpolnjevanja vseh zahtev, ki so določene s 
tem … [akt].

1. Če so organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepali v skladu s členom 18 
Uredbe (ES) ...[] ali če utemeljeno menijo, 
da proizvod, ki ga vključuje ta akt [], ogroža 
zdravje, varnost oseb, okolje ali druge javne 
interese, ki so določeni v ... tem [akt], skupaj 
z zadevnimi gospodarskimi subjekti izvedejo 
vrednotenje zadevnega proizvoda glede 
izpolnjevanja vseh zahtev, ki so določene s 
tem … [akt].

Or. de

Obrazložitev

Poleg zdravja in varnosti ljudi je tudi okolje dobrina, ki jo je treba posebej varovati, in zato v 
besedilu izrecno omeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 9
Člen 35, odstavek 5, točka (a)

(a) proizvod ne izpolnjuje pogojev, ki so 
povezani z ogrožanjem zdravja ali varnosti 
ali drugih javnih interesov in so določeni v 
tem ... [akt];

(a) proizvod ne izpolnjuje pogojev, ki so 
povezani z ogrožanjem zdravja ali varnosti 
ljudi, okolja ali drugih javnih interesov in so 
določeni v tem ... [akt];

Or. de

Obrazložitev

Poleg zdravja in varnosti ljudi je tudi okolje dobrina, ki jo je treba posebej varovati, in zato v 
besedilu izrecno omeniti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 10
Člen 37, naslov

Skladni proizvodi, ki vseeno predstavljajo 
tveganje za zdravje in varnost

Skladni proizvodi, ki vseeno predstavljajo 
tveganje za okolje, zdravje in varnost

Or. de

Obrazložitev

Poleg zdravja in varnosti ljudi je tudi okolje dobrina, ki jo je treba posebej varovati, in zato v 
besedilu izrecno omeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 11
Priloga I - Modul A, točka 5 a (novo)

5a. Uvoznik

Uvozniki hranijo izvod izjave ES o 
skladnosti ter jo na zahtevo predložijo 
organom za nadzor trga in zagotovijo, da je 
tehnična dokumentacija na voljo tem 
organom, če to zahtevajo.

Horizontalni predlog spremembe, ki se 
uporabi v vseh naslednjih modulih:

- Priloga I, Modul A, odstavek 5 a (novo)
- Priloga I, Modul A1, odstavek 6 a (novo)
- Priloga I, Modul A2, odstavek 6 a (novo)
- Priloga I, Modul C, odstavek 4 a (novo)
- Priloga I, Modul C1, odstavek 5 a (novo)
- Priloga I, Modul C2, odstavek 5 a (novo)
- Priloga I, Modul D, odstavek 8 a (novo)
- Priloga I, Modul D1, odstavek 10 a (novo)
- Priloga I, Modul E, odstavek 8 a (novo)
- Priloga I, Modul E1, odstavek 10 a (novo)
- Priloga I, Modul F, odstavek 8 a (novo)
- Priloga I, Modul F1, odstavek 9 a (novo)
- Priloga I, Modul G, odstavek 6 a (novo)
- Priloga I, Modul H, odstavek 8 a (novo)
- Priloga I, Modul H1, odstavek 8 a (novo)
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Or. de

Obrazložitev

Vsak gospodarski subjekt, ki da proizvode na trg Skupnosti, bi moral biti odgovoren za 
skladnost teh izdelkov. Samo proizvajalec lahko pripravi in hrani tehnično dokumentacijo, saj 
ima informacije o načrtu proizvoda. Vendar če se proizvajalec nahaja izven EU in na njenem 
ozemlju nima predstavnikov, organi nimajo dostopa do ustrezne dokumentacije, kar ogroža 
izvrševanje. Zato bi moral uvoznik v skladu s členom 17 zagotoviti, da je ta dokumentacija na 
razpolago nadzornim organom.


