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Poprawka 1
Carl Schlyter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że w związku z globalizacją, 
powszechniejszym stosowaniem 
outsourcingu oraz wzrostem handlu 
międzynarodowego, więcej produktów 
podlega wymianie handlowej na 
światowych rynkach; jest zdania, że ścisła 
współpraca organów regulacyjnych oraz 
innych podmiotów na świecie w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych ma kluczowe znaczenie 
w stawianiu czoła wyzwaniom 
pojawiającym się w związku ze złożonym 
łańcuchem dostaw i rosnącą wielkością 
handlu;

1. zauważa, że w związku z globalizacją, 
powszechniejszym stosowaniem 
outsourcingu oraz wzrostem handlu 
międzynarodowego, więcej produktów 
podlega wymianie handlowej na 
światowych rynkach; jest zdania, że ścisła 
współpraca organów regulacyjnych oraz 
innych podmiotów na świecie w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych ma kluczowe znaczenie 
w stawianiu czoła wyzwaniom 
pojawiającym się w związku ze złożonym 
łańcuchem dostaw i rosnącą wielkością 
handlu; oczekuje, że przegląd dyrektywy w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów zaproponuje przepisy w 
zakresie nadzoru nad rynkiem 
odpowiednie do zadania, jakim jest 
uczynienie przedsiębiorstw rzeczywiście 
odpowiedzialnymi za cały łańcuch dostaw 
w odniesieniu do ich produktów;

Or. en

Poprawka 2
Carl Schlyter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że jednolity unijny system 
kontroli wszystkich produktów jest 
niezbędny dla naszych partnerów 
handlowych i producentów z państw 
trzecich, którzy wprowadzają swoje 

3. podkreśla, że jednolity unijny system 
kontroli wszystkich produktów, pod 
warunkiem że jego normy będą 
przynajmniej równorzędne z najwyższymi 
normami w każdym innym państwie 
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produkty na rynek UE; jest zdania, że 
podczas przygotowywania wniosku 
dotyczącego przeglądu dyrektywy w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów Komisja powinna poważnie 
rozważyć włączenie postanowień o 
nadzorze nad rynkiem zawartych w tej 
dyrektywie do nowych ram prawnych;

członkowskim UE, jest niezbędny dla 
naszych partnerów handlowych i 
producentów z państw trzecich, którzy 
wprowadzają swoje produkty na rynek UE;
jest zdania, że podczas przygotowywania 
wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy 
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów Komisja powinna poważnie 
rozważyć włączenie postanowień o 
nadzorze nad rynkiem zawartych w tej 
dyrektywie do nowych ram prawnych;

Or. en

Poprawka 3
David Martin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że jednolity unijny system 
kontroli wszystkich produktów jest 
niezbędny dla naszych partnerów 
handlowych i producentów z państw 
trzecich, którzy wprowadzają swoje 
produkty na rynek UE; jest zdania, że 
podczas przygotowywania wniosku 
dotyczącego przeglądu dyrektywy w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów Komisja powinna poważnie 
rozważyć włączenie postanowień o 
nadzorze nad rynkiem zawartych w tej 
dyrektywie do nowych ram prawnych;

3. podkreśla, że jednolity unijny system 
kontroli wszystkich produktów jest ważny
dla naszych partnerów handlowych i 
producentów z państw trzecich, którzy 
wprowadzają swoje produkty na rynek UE;
jest zdania, że podczas przygotowywania 
wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy 
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów Komisja musi włączyć 
postanowienia o nadzorze nad rynkiem 
zawarte w tej dyrektywie do nowych ram 
prawnych;

Or. en

Poprawka 4
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do rozważenia 
użyteczności utworzenia systemu 
podobnego do RAPEX – CHINA dla 
innych partnerów handlowych, zwłaszcza 
tych, których produkty są wprowadzone 
do systemu RAPEX;

Or. en

Poprawka 5
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie 
identyfikowalności produktu i etykiet 
identyfikujących dla określenia kraju 
pochodzenia produktu i odpowiedzialnego 
za niego wytwórcy;

Or. en

Poprawka 6
Cristiana Muscardini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że konsumenci nabywają 
coraz więcej produktów z państw trzecich 
przez Internet, lecz mogą oni nie wiedzieć, 
że produkty te nie zawsze spełniają 
europejskie normy i mogą być 
niebezpieczne dla użytkowników;
zauważa, że produkty z państw trzecich 
nabywane przez konsumentów przez 

5. zauważa wzrost liczby produktów 
nabywanych przez konsumentów przez 
Internet, które pochodzą z krajów trzecich 
i które nie spełniają europejskich norm, 
zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu i 
zdrowiu konsumentów; wzywa Komisję do 
wprowadzenia i znormalizowania kontroli 
celnych dla produktów nabywanych przez 
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Internet stanowią wyzwanie dla władz 
celnych i organów nadzoru rynkowego;
wzywa Komisję do zbadania możliwych 
rozwiązań tego problemu, przy 
jednoczesnym wzmacnianiu zaufania
konsumentów do handlu elektronicznego;

Internet oraz do prowadzenia nadzoru 
rynkowego, zwracając szczególną uwagę 
na produkty, które mogą spowodować 
bezpośrednie szkody dla konsumentów, 
takie jak produkty farmaceutyczne i 
spożywcze; wzywa Komisję do zbadania 
możliwych rozwiązań tego problemu, żeby 
zwiększyć zaufanie konsumentów do 
handlu elektronicznego;

Or. it

Poprawka 7
David Martin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że konsumenci nabywają coraz 
więcej produktów z państw trzecich przez 
Internet, lecz mogą oni nie wiedzieć, że 
produkty te nie zawsze spełniają 
europejskie normy i mogą być 
niebezpieczne dla użytkowników; 
zauważa, że produkty z państw trzecich 
nabywane przez konsumentów przez 
Internet stanowią wyzwanie dla władz 
celnych i organów nadzoru rynkowego; 
wzywa Komisję do zbadania możliwych 
rozwiązań tego problemu, przy 
jednoczesnym wzmacnianiu zaufania 
konsumentów do handlu elektronicznego;

5. zauważa, że konsumenci nabywają coraz 
więcej produktów z państw trzecich przez 
Internet, lecz mogą oni nie wiedzieć, że 
produkty te nie zawsze spełniają 
europejskie normy i mogą być 
niebezpieczne dla użytkowników; 
zauważa, że produkty z państw trzecich 
nabywane przez konsumentów przez 
Internet stanowią wyzwanie dla władz 
celnych i organów nadzoru rynkowego; 
wzywa Komisję do zbadania możliwych 
rozwiązań tego problemu;

Or. en


