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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση, η εξωτερική ανάθεση και η ανάπτυξη του διεθνούς 
εμπορίου έχουν σαν αποτέλεσμα την διάθεση στις παγκόσμιες αγορές  περισσότερων
προϊόντων. Θεωρεί ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων ρυθμιστικών αρχών 
και άλλων φορέων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων είναι το 
κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι πολυσύνθετες αλυσίδες 
εφοδιασμού και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών· 

2. σημειώνει ότι τα καταναλωτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά προέρχονται ολοένα και περισσότερο από τρίτες χώρες· τονίζει, προς τούτο, τη 
σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με 
τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο της διμερούς, τριμερούς (ΕΕ-ΗΠΑ-Κίνα) και 
πολυμερούς συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά· 

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους εμπορικούς εταίρους μας και παραγωγούς από τρίτες 
χώρες που εμπορεύονται τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ,να υπάρχει ένα ενιαίο 
ελεγκτικό σύστημα σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα προϊόντα· είναι της γνώμης ότι κατά την 
προετοιμασία πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
και την εποπτεία της αγοράς η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα 
συμπερίληψης των διατάξεων για την εποπτεία της αγοράς της οδηγίας, στο νέο 
νομοθετικό πλαίσιο· 

4. χαιρετίζει τη σύσταση του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) με 
την Κίνα, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες στις κινεζικές αρχές σχετικά με τα 
καταναλωτικά προϊόντα από την Κίνα που έχουν απαγορευθεί ή αποσυρθεί από την 
ευρωπαϊκή αγορά· πιστεύει ότι το σύστημα RAPEX-Κίνα πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω με την αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων που ελέγχονται και, συνεπώς, 
τον εντοπισμό περισσότερων κατασκευαστών και εξαγωγέων που έχουν την ευθύνη για 
τα προϊόντα αυτά· επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των προϊόντων που έχουν εντοπισθεί με 
το σύστημα RAPEX προέρχονται από την Κίνα· 

5. αναγνωρίζει ότι ολοένα και περισσότερα προϊόντα από τρίτες χώρες αγοράζονται μέσω 
διαδικτύου από τους καταναλωτές, οι οποίοι πιθανόν να μη συνειδητοποιούν ότι τα 
προϊόντα αυτά δεν πληρούν απαραίτητα τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι ίσως
επικίνδυνα για τους χρήστες τους· σημειώνει ότι τα προϊόντα που αγοράζονται από τους 
καταναλωτές διαδικτυακά από τρίτες χώρες αποτελούν μια πρόκληση για τις τελωνειακές 
αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει πιθανές 
λύσεις στο πρόβλημα, ενισχύοντας συγχρόνως την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο.


