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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изтъква, че глобализацията, засиленото възлагане на дейности на външни 
изпълнители и нарастването на международната търговия означават, че все повече 
продукти се търгуват на пазарите по целия свят; счита, че тясното сътрудничество 
между глобалните регулатори и другите заинтересовани лица в областта на 
безопасността на потребителските стоки е от ключово значение за справяне с 
предизвикателствата на комплексните вериги за доставка и нарастващите търговски 
обеми;

2. отбелязва, че все повече потребителски стоки, които се продават на вътрешния 
европейски пазар, идват от трети страни; във връзка с това подчертава важността на 
международното сътрудничество в областта на безопасността на продуктите, по-
специално с нашите основни търговски партньори; призовава Комисията да укрепи 
съществуващите структури за двустранно, тристранно (ЕС-САЩ-Китай) и 
многостранно сътрудничество с цел да се подобри безопасността на продуктите, 
които се продават на европейския пазар;

3. подчертава, че създаването на единна система на ЕС за контрол на всички продукти 
е от първостепенно значение за нашите търговски партньори и за производителите 
от трети страни, които продават своите продукти на пазара на ЕС; счита, че при 
подготовката на предложения относно преразглеждането на Директивата относно 
общата безопасност на продуктите Комисията следва да обмисли сериозно 
възможността за включване на разпоредбите относно надзор на пазара на 
Директивата относно общата безопасност на продуктите в новата законодателна 
рамка;

4. приветства създаването на системата RAPEX – Китай, която предоставя 
информация на китайските органи относно потребителските стоки от Китай, които 
са забранени на европейския пазар или са изтеглени от него; счита, че системата 
RAPEX – Китай следва да бъде доразвита, така че да се увеличи броят на 
разследваните случаи и по този начин да се установят повече отговорни 
производители или износители; посочва, че основната част от продуктите, за които 
системата RAPEX е съобщила, са с произход от Китай;

5. признава, че все повече продукти от трети страни се купуват онлайн от 
потребителите, които може да не са информирани за това, че тези продукти не 
винаги съответстват на европейските стандарти и могат да представляват риск за 
безопасността на ползвателите; отбелязва, че продуктите, закупени от 
потребителите от трети страни онлайн представляват предизвикателство за 
митническите органи и органите по надзор на пазара; призовава Комисията да 
проучи възможните решения на този проблем, като същевременно засилва 
доверието на потребителите в електронната търговия.


