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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje, že globalizace, častější využívání externích služeb a nárůst mezinárodního 
obchodu znamenají, že se na světových trzích obchoduje s více výrobky; domnívá se, že 
úzká spolupráce mezi světovými regulačními orgány a dalšími zúčastněnými stranami 
v oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků je klíčová pro řešení problémů způsobovaných 
komplexními dodavatelskými řetězci a větším objemem obchodu;

2. konstatuje, že spotřební výrobky uváděné na evropský vnitřní trh pocházejí stále častěji ze 
třetích zemí; v této souvislosti zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce v oblasti 
bezpečnosti výrobků, zejména s našimi hlavními obchodními partnery; vyzývá Komisi, 
aby posílila stávající struktury dvoustranné, třístranné (EU-USA-Čína) a mnohostranné 
spolupráce s cílem zlepšit bezpečnost výrobků uváděných na evropský trh;

3. zdůrazňuje, že pro naše obchodní partnery a výrobce ze třetích zemí, kteří uvádějí své 
výrobky na trh EU, je nezbytné, aby existoval jednotný kontrolní systém EU; je toho
názoru, že Komise by se při přípravě návrhu přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků měla vážně zabývat možností začlenit ustanovení o dohledu nad trhem z této 
směrnice do nového legislativního rámce; 

4. vítá zřízení systému RAPEX-Čína, který čínským orgánům poskytuje informace 
o spotřebních výrobcích pocházejících z Číny, jimž byl zakázán přístup na evropský trh 
nebo které byly z evropského trhu staženy; je toho názoru, že systém RAPEX-Čína by měl 
být dále rozvíjen s cílem zvýšit počet vyšetřených případů, a tak identifikovat více 
výrobců či vývozců, kteří jsou za ně odpovědní; poukazuje na skutečnost, že většina 
výrobků oznámených do systému RAPEX pochází z Číny; 

5. bere na vědomí, že čím dál více výrobků ze třetích zemí je zakoupeno na internetu,
přičemž si spotřebitelé nemusí být vědomi, že tyto výrobky nemusí nutně splňovat 
evropské normy a mohou pro uživatele představovat bezpečnostní riziko; konstatuje, že 
výrobky ze třetích zemí zakoupené spotřebiteli na internetu představují výzvu pro celní 
orgány i orgány dozoru nad trhem; vyzývá Komisi, aby se zabývala možnými řešeními 
tohoto problému a posílila důvěru spotřebitelů v elektronický obchod.


