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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. Understreger, at globalisering, stadig større outsourcing og væksten i den internationale 
handel betyder, at flere produkter bliver omsat på markeder rundt omkring i verden; 
mener, at et tæt samarbejde mellem globale reguleringsmyndigheder og andre berørte 
parter inden for forbrugerproduktsikkerhed er af afgørende betydning for at tackle de 
udfordringer, som de komplicerede forsyningskæder og den større samhandel stiller;

2. Bemærker, at forbrugerprodukter, der markedsføres på det europæiske indre marked, i 
stadig højere grad kommer fra tredjelande; understreger i denne forbindelse betydningen 
af det internationale samarbejde inden for produktsikkerhed, især med vores vigtigste 
handelspartnere; opfordrer Kommissionen til at styrke de eksisterende strukturer i det 
bilaterale, trilaterale (EU-USA-Kina) og multilaterale samarbejde for at forbedre 
sikkerheden af de produkter, der markedsføres i det europæiske marked;

3. understreger at et fælles EU-kontrolsystem for alle produkter er vigtigt for vores 
handelspartnere og producenterne fra tredjelande, som markedsfører deres produkter på 
EU-markedet; er af den mening, at når Kommissionen udarbejder et forslag om revision af 
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, burde den alvorligt overveje muligheden 
af at indføje markedsovervågningsbestemmelserne i direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed i den nye rammelovgivning; 

4. udtrykker tilfredshed med oprettelsen af RAPEX-KINA-systemet, som giver de kinesiske 
myndigheder oplysninger om forbrugerprodukter fra Kina, der er blevet forbudt eller 
trukket tilbage fra det europæiske marked; er af den opfattelse, at RAPEX-KINA-systemet 
bør yderligere udbygges for at øge antallet af undersøgte sager og dermed finde frem til 
flere af de ansvarlige producenter eller eksportører; understreger, at de fleste af de 
produkter, der registreres i RAPEX-systemet, stammer fra Kina; 

5. erkender, at flere og flere produkter fra tredjelande købes over internettet af forbrugerne, 
som måske ikke er opmærksomme på, at disse produkter ikke nødvendigvis overholder 
europæiske normer og kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugerne; bemærker, at 
produkter købt af forbrugerne på internettet fra tredjelande udgør en udfordring for told-
og markedsovervågningsmyndighederne; opfordrer Kommissionen til at undersøge 
forskellige løsninger på dette problem, samtidig med at man styrker forbrugernes tillid til 
e-handel.


