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ET

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et globaliseerumine, allhangete suurenemine ja rahvusvahelise kaubanduse mahu 
kasv tähendab seda, et kogu maailma turgudel on järjest rohkem tooteid; on arvamusel, et 
tarbekaupade ohutuse valdkonnas peavad rahvusvahelised reguleerivad asutused ja teised 
sidusrühmad tegema tihedat koostööd, et lahendada keerukatest tarneahelatest ja 
kaubavahetuse kasvust tulenevad probleemid;

2. märgib, et Euroopa siseturule viiakse järjest rohkem kolmandatest riikidest pärinevaid 
tarbekaupu; sellega seoses rõhutab rahvusvahelise ja eriti liidu peamiste partneritega 
tehtava koostöö tähtsust tooteohutuse valdkonnas; palub komisjonil tugevdada praegusi 
kahepoolse, kolmepoolse (EL–USA–Hiina) ja mitmepoolse koostöö struktuure, et 
parandada Euroopa turule viidud toodete ohutust;

3. rõhutab, et liidu kaubanduspartnerite ja kolmandate riikide tootjate jaoks, kes viivad oma 
tooteid ELi turule, on väga oluline ühtne ELi kontrollisüsteem, mis hõlmaks kõiki tooteid; 
on seisukohal, et komisjon peaks üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ettepaneku 
ettevalmistamisel tõsiselt arutama võimalust lisada üldise tooteohutuse direktiivi 
turujärelevalvega seotud sätted uude õiguslikku raamistikku; 

4. suhtub positiivselt RAPEX–Hiina süsteemi loomisse, sest see annab Hiina ametiasutustele 
teavet Hiina tarbekaupade kohta, mis on Euroopa turul keelatud või sealt kõrvaldatud; on 
arvamusel, et RAPEX–Hiina süsteemi tuleks edasi arendada, et saaks uurida rohkem 
juhtumeid ja seega kindlaks teha võimalikult palju vastutavaid tootjaid või eksportijaid; 
rõhutab, et enamik RAPEXis teatatud toodetest on pärit Hiinast; 

5. tunnistab, et kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid ostetakse järjest rohkem interneti 
kaudu, kuid ostjad ehk ei tea, et need tooted võivad mitte vastata Euroopa standarditele ja 
võivad olla kasutajatele ohtlikud; märgib, et internetist ostetud kolmandatest riikidest 
pärinevad tooted tekitavad probleeme ka tolli- ja turujärelevalveasutustele; palub 
komisjonil uurida selle probleemi võimalikke lahendusi ja samas suurendada tarbijate 
usaldust e-kaubanduse vastu.


