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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 11
Naslov

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in
nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov. 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi zahtev za nadzor trga v 
zvezi s trženjem proizvodov. 

(Horizontalni predlog spremembe. Če bo 
sprejet, je treba črtati vse določbe iz 
besedila, ki se nanašajo na akreditacijo, tj.
črtati člen 1(1), člen 2(10) in (11), člene 3–
12, člen 27, člen 28(1)(a) in (b), člen 28(2), 
člen 31(1)(a), člen 31(2) in (4), člen 35 ter 
uvodne izjave 6–20 in 33–35, ter spremeniti 
člen 28 (c), (f), (g), člen 32(1) in (2) ter 
uvodne izjave 1, 3, 32, 36 in 38.)

Or. en

Obrazložitev

Uredba je predlagana v okviru pregleda "novega pristopa". Vendar se Komisija namesto, da 
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bi ga pregledala, trudi, da bi ga ustalila tako, da dodaja zahteve o akreditaciji za organe, ki 
ugotavljajo skladnost. Tukaj gre za izboljševanje napake namesto, da bi jo popravili, saj novi 
pristop ni uspel zagotoviti ustrezne stopnje zaščite, npr. v povezavi z varnostjo igrač, 
medicinskih pripomočkov ali odpadnih embalaž. Predlog mora biti omejen na zahteve za 
nadzor trženja proizvodov, kar dopušča ustrezen pregled novega pristopa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 12
Navedba 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 
133 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena  95
pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Dvojna pravna podlaga ni upravičena. Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je 
treba dvojno pravno podlago uporabljati le izjemoma, če je razvidno, da ima akt hkrati več 
ciljev, od katerih nobeden ni sekundaren in posreden glede na druge. V tem primeru to ne 
velja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 24

(24) Sodelovanje pristojnih organov tako na 
nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi 
informacij, preiskovanju kršitev ter 
ukrepanju, da se kršitve prenehajo, je 
bistveno za varovanje zdravja in varnosti ter 
za zagotavljanje nemotenega delovanja 
notranjega trga.

(24) Sodelovanje pristojnih organov tako na 
nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi 
informacij, preiskovanju kršitev ter 
ukrepanju, da se kršitve prenehajo, še 
preden nevarni proizvodi pridejo na trg z 
okrepljenim identificiranjem v pristaniščih, 
kjer se zbere skoraj 90 % proizvodov, ki se 
jih uvozi v Evropsko unijo, je bistveno za 
varovanje zdravja in varnosti ter za 
zagotavljanje nemotenega delovanja 
notranjega trga.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 30 a (novo)

(30a) Države članice morajo zagotoviti 
ustrezna odškodninska sredstva pred 
pristojnimi sodišči v zvezi z ukrepi, ki so jih 
sprejeli pristojni organi in ki omejujejo 
dajanje proizvodov na trg ali zahtevajo 
njihov umik ali odpoklic.

Or. en

Obrazložitev

Če država članica zahteva od proizvajalca, da odpokliče proizvod, kasneje pa se ugotovi, da 
je bil ta ukrep napačen, mora gospodarski subjekt imeti možnost pritožbe v državi članici, ki 
je izdala zahtevo. 

Besedilo je identično uvodni izjavi 37 direktive o splošni varnosti proizvodov in kot takšno ni 
nov ali nepreizkušen koncept.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 15
Člen 1, odstavek 1

1. Ta uredba določa pravila za organizacijo 
in delovanje akreditacije organov za 
ugotavljanje skladnosti, ki opravljajo 
ocenjevanje snovi, pripravka ali drugega 
proizvoda, ki bo dan na trg Skupnosti, ne 
glede na to, ali je bila taka snov, pripravek 
ali drug proizvod preoblikovan ali ne.
Zagotavlja tudi okvir za nadzor trga in 
nadzor proizvodov iz tretjih držav, da se 
zagotovi, da snovi, pripravki in 
preoblikovani proizvodi, ki so predmet 
zakonodaje Skupnosti o uskladitvi pogojev 
za trženje proizvodov (v nadaljnjem besedilu 
„Usklajevalna zakonodaja Skupnosti“), 
spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih 
interesov, kot so varovanje zdravja nasploh, 
varnost in zdravje pri delu, varstvo 
potrošnikov, okolja in varnosti.

1. Ta uredba zagotavlja okvir za nadzor trga 
in nadzor proizvodov iz tretjih držav, da se 
zagotovi, da snovi, pripravki in 
preoblikovani proizvodi, ki so predmet 
zakonodaje Skupnosti o uskladitvi pogojev 
za trženje proizvodov (v nadaljnjem besedilu 
„Usklajevalna zakonodaja Skupnosti“), 
spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih 
interesov, kot so varovanje zdravja nasploh, 
varnost in zdravje pri delu, varstvo 
potrošnikov, okolja in varnosti.
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(Horizontalni predlog spremembe. Če bo 
sprejet, je treba črtati vse določbe iz 
besedila, ki se nanašajo na akreditacijo, tj. 
črtati člen 1(1), člen 2(10) in (11), člene 3–
12, člen 27, člen 28(1)(a) in (b), člen 28(2), 
člen 31(1)(a), člen 31(2) in (4), člen 35 ter 
uvodne izjave 6–20 in 33–35, ter spremeniti 
člen 28 (c), (f), (g), člen 32(1) in (2) ter 
uvodne izjave 1, 3, 32, 36 in 38.)

Or. en

Obrazložitev

Uredba je predlagana v okviru pregleda "novega pristopa". Vendar se Komisija namesto, da 
bi ga pregledala, trudi, da bi ga ustalila tako, da dodaja zahteve o akreditaciji. Parlament je 
maja 2006 pozval k strogi omejitvi novega pristopa na usklajene ukrepe popolnoma tehnične 
narave zaradi težav z neprimerno preglednostjo in odgovornostjo standardizacije. Zato mora 
biti predlog omejen na zahteve za nadzor trženja proizvodov, kar dopušča ustrezen pregled 
novega pristopa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 16
Člen 2, točka (5)

(5) „distributer“ pomeni vsako fizično ali
pravno osebo v dobavni verigi, ki da 
proizvod na trg;

(5) „distributer“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo v dobavni verigi, ki proizvod 
ponuja, vendar ga ne da na trg;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri 
postavljanju proizvodov na trg prvič, in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg.

Pravni subjekt, ki proizvod da na trg EU mora biti odgovoren, da je namen proizvoda 
ustrezen in da je proizveden za trg EU skladno z našo zakonodajo. To ne velja za 
distributerje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 17
Člen 2, točka (11)
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(11) „nacionalni akreditacijski organ“ 
pomeni edini verodostojni organ v državi 
članici, ki izvaja akreditacijo s pooblastilom 
vlade;

(11) „nacionalni akreditacijski organ“ 
pomeni pooblaščene organe v državi 
članici, ki izvajajo akreditacijo s 
pooblastilom vlade;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4, št. 1.

Zahteva po enem samem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti in zagotovilom, da organi Evropskih skupnosti ne posegajo v temeljno ustavno 
strukturo držav članic in ne spodkopavajo pomembnejših – v tem primeru federalnih –
struktur. Da bi države članice ohranile federalizem, jim je treba omogočiti, da ustanovijo več 
akreditacijskih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 18
Člen 2, točka (13 a) (novo)

(13a) "vstop na trg Skupnosti" pomeni 
predstaviti proizvode za carinjenje;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri 
postavljanju proizvodov na trg prvič, in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg.

Pravni subjekt, ki proizvod da na trg EU mora biti odgovoren, da je namen proizvoda 
ustrezen in da je proizveden za trg EU skladno z našo zakonodajo. To ne velja za 
distributerje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 19
Člen 2, točka (13 b) (novo)

 (13b) "organ za ugotavljanje skladnosti" 
pomeni organ, ki izvaja ugotavljanje 
skladnosti (običajno laboratoriji, 
inšpekcijski organi in certifikacijski 
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organi);

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri 
postavljanju proizvodov na trg prvič, in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg.

Pravni subjekt, ki proizvod da na trg EU mora biti odgovoren, da je namen proizvoda 
ustrezen in da je proizveden za trg EU skladno z našo zakonodajo. To ne velja za 
distributerje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 20
Člen 2, točka (13 c) (novo)

(13c) "ugotavljanje skladnosti" pomeni 
dokazati, ali so posebne zahteve glede 
proizvoda, postopka, sistema, osebe ali 
organa izpolnjene;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri 
postavljanju proizvodov na trg prvič,  in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg.

Pravni subjekt, ki proizvod da na trg EU mora biti odgovoren, da je namen proizvoda 
ustrezen in da je proizveden za trg EU skladno z našo zakonodajo. To ne velja za 
distributerje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 21
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

V državah članicah s federalno strukturo se 
lahko za ohranitev federalnih pristojnosti 
ustanovi še en akreditacijski organ. V tem 
primeru se akreditacijska organa poziva k 
sodelovanju, ki temelji na medsebojnem 
zaupanju.
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Or. de

Obrazložitev

Zahteva po enem samem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti in zagotovilom, da organi Evropskih skupnosti ne posegajo v temeljno ustavno 
strukturo držav članic in ne spodkopavajo pomembnejših – v tem primeru federalnih –
struktur. Da bi države članice ohranile federalizem, jim je treba omogočiti, da ustanovijo več 
akreditacijskih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 22
Člen 4, odstavek 6

6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na 
neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati 
dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi 
za ugotavljanje skladnosti, kot tudi ne 
svetovalnih storitev.

6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na 
neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati 
dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi 
za ugotavljanje skladnosti, kot tudi ne 
svetovalnih storitev, niti imeti v lasti delnic 
organov za ugotavljanje skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil akreditacijski organ popolnoma neodvisen od vseh organov za ugotavljanje 
skladnosti za katere je odgovoren (nekateri lahko delujejo kot priglašeni organi), je treba 
zagotoviti resnično neodvisnost pa tudi funkcionalne ovire znotraj enega podjetja, da se 
izogne kakršnim koli morebitnim skrbem glede navzkrižnih interesov ali zmede: zato je treba 
zagotoviti finančno ločitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 23
Člen 5, odstavek 2

2. Nacionalni akreditacijski organ spremlja
vse organe za ugotavljanje skladnosti, ki jim 
je izdal potrdilo o akreditaciji.

2. Nacionalni akreditacijski organi
spremljajo vse organe za ugotavljanje 
skladnosti, ki so jim izdali potrdilo o 
akreditaciji.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4, št. 1.

Zahteva po enem samem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti in zagotovilom, da organi Evropskih skupnosti ne posegajo v temeljno ustavno 
strukturo držav članic in ne spodkopavajo pomembnejših – v tem primeru federalnih –
struktur. Da bi države članice ohranile federalizem, jim je treba omogočiti, da ustanovijo več 
akreditacijskih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 24
Člen 5, odstavek 3

3. Kadar nacionalni akreditacijski organ 
ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti, 
ki je prejel potrdilo o akreditaciji, ni več 
pristojen za izvajanje določene dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti ali resno prekrši 
svoje obveznosti, nacionalni akreditacijski
organ sprejme vse ustrezne ukrepe, da 
omeji, začasno odvzame ali prekliče njegovo 
potrdilo o akreditaciji.

3. Kadar nacionalni akreditacijski organi
ugotovijo, da organ za ugotavljanje 
skladnosti, ki je prejel potrdilo o akreditaciji, 
ni več pristojen za izvajanje določene 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti ali resno 
prekrši svoje obveznosti, nacionalni 
akreditacijski organi sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, da omejijo, začasno odvzamejo ali 
prekličejo njegovo potrdilo o akreditaciji.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4, št. 1.

Zahteva po enem samem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti in zagotovilom, da organi Evropskih skupnosti ne posegajo v temeljno ustavno 
strukturo držav članic in ne spodkopavajo pomembnejših – v tem primeru federalnih –
struktur. Da bi države članice ohranile federalizem, jim je treba omogočiti, da ustanovijo več 
akreditacijskih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 25
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 1

1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti 
zaprosi za akreditacijo, to stori pri 
nacionalnem akreditacijskem organu

1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti 
zaprosi za akreditacijo, to stori pri 
nacionalnih akreditacijskih organih države 
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države članice, v kateri ima sedež, ali pri 
nacionalnem akreditacijskem organu, ki ga
ta država članica uporablja na podlagi člena 
4(2). 

članice, v kateri ima sedež, ali pri 
nacionalnih akreditacijskih organih, ki jih
ta država članica uporablja na podlagi člena 
4(2).

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4, št. 1.

Zahteva po enem samem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti in zagotovilom, da organi Evropskih skupnosti ne posegajo v temeljno ustavno 
strukturo držav članic in ne spodkopavajo pomembnejših – v tem primeru federalnih –
struktur. Da bi države članice ohranile federalizem, jim je treba omogočiti, da ustanovijo več 
akreditacijskih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 26
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2, točka (a)

(a) kadar se država članica, v kateri ima 
sedež, ni odločila ustanoviti nacionalni 
akreditacijski organ in ne uporablja 
nacionalnega akreditacijskega organa
druge države članice na podlagi člena 4(2);

(a) kadar se država članica, v kateri ima 
sedež, ni odločila ustanoviti nacionalnih 
akreditacijskih organov in ne uporablja 
nacionalnih akreditacijskih organov druge 
države članice na podlagi člena 4(2);

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4, št. 1.

Zahteva po enem samem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti in zagotovilom, da organi Evropskih skupnosti ne posegajo v temeljno ustavno 
strukturo držav članic in ne spodkopavajo pomembnejših – v tem primeru federalnih –
struktur. Da bi države članice ohranile federalizem, jim je treba omogočiti, da ustanovijo več 
akreditacijskih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 27
Člen 8, odstavek 2 a (novo)
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2a. Nacionalni akreditacijski organi imajo 
postopke pritožbe, s katerimi gospodarskim 
subjektom omogočajo sredstva poravnave, 
kjer lahko dokažejo, da akreditirani organ 
nima najnižjih zahtevanih spretnosti ali 
znanj.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi predlog predvideva postopek, s katerim se od držav članic zahteva, da v rednih
časovnih presledkih spremljajo svoje nacionalne akreditacijske organe in tako zaščitijo 
splošni javni interes. Vendar imajo ukrepi nacionalnih akreditacijskih organov in organov, ki 
jih akreditirajo, neposreden vpliv na gospodarske subjekte ter morajo zato tudi oni imeti na 
voljo določeno sredstvo poravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 28
Člen 19, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se pri 
vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi 
ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti 
z namenom prepovedi ali omejitve dajanja 
proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga 
ali odpoklica proizvoda, navede natančne 
razloge za ukrep.

1. Države članice zagotovijo, da se pri 
vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi 
ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti 
in načela sorazmernosti z namenom 
prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na 
voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica 
proizvoda, navede natančne razloge za 
ukrep.

Or. en

Obrazložitev

Člen 19(1) vsebuje številne morebitne tržne intervencije, ki bi jih lahko izvedle oblasti, 
gospodarske posledice, ki izhajajo iz njih pa bodo imele različne posledice na gospodarske 
subjekte. V skladu s splošnimi določbami zakonodaje Skupnosti mora biti raven tržnih 
intervencij sorazmerna z ravnjo tveganja za javnost. Določbe s podobnim vplivom so že 
vključene v direktivo o splošni varnosti proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 29
Člen 35, odstavek 2
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2. Kadar v državi članici akreditacije ne 
izvaja enotni nacionalni akreditacijski organ 
in ta država članica namerava še naprej 
izvajati akreditacijo, izvede potrebne 
strukturne prilagoditve z namenom 
ustanovitve enotnega nacionalnega 
akreditacijskega organa najpozneje do 1. 
januarja 2010.

2. Kadar v državi članici akreditacije ne 
izvaja enotni nacionalni akreditacijski organ 
in ta država članica namerava še naprej 
izvajati akreditacijo, izvede potrebne 
strukturne prilagoditve z namenom 
ustanovitve še enega nacionalnega 
akreditacijskega organa najpozneje do 1. 
januarja 2014 oziroma v skladu s členom 
4(1)(a).

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4, št. 1. 

Poleg tega je treba podaljšati prehodno obdobje za potrebne pravne in upravno-tehnične 
ukrepe izvajanja. Zlasti v državah z zapletenimi sistemi akreditacije sprememb ni mogoče 
izvesti do leta 2010, zato je treba rok podaljšati do 2014.


