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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että globalisaatio, ulkoistamisen lisääntyminen ja kansainvälisen kaupan kasvu 
merkitsevät, että yhä enemmän tuotteita on kaupan markkinoilla kaikkialla maailmassa; 
katsoo, että kulutustuotteiden turvallisuuden alalla tarvitaan läheistä yhteistyötä 
kansainvälisten sääntelyelinten ja muiden toimijoiden välillä, jotta voidaan vastata 
monimutkaisten toimitusketjujen ja kaupan volyymin kasvun haasteisiin;

2. panee merkille, että Euroopan sisämarkkinoille tuodut kulutustuotteet ovat yhä 
yleisemmin peräisin kolmansista maista; korostaakin kansainvälisen yhteistyön ja 
erityisesti unionin pääkauppakumppanien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä 
tuoteturvallisuusasioissa; kehottaa komissiota lujittamaan nykyisiä kahdenvälisen, 
kolmenvälisen (EU-Yhdysvallat-Kiina) ja monenvälisen yhteistyön rakenteita, jotta 
Euroopan markkinoilla myytävien tuotteiden turvallisuutta voidaan parantaa;

3. korostaa, että Euroopan markkinoille tuotteitaan tuovien unionin kauppakumppanien ja 
kolmansien maiden tuottajien kannalta olisi tärkeää, että olisi yksi yhteinen unionin 
valvontajärjestelmä, joka koskisi kaikkia tuotteita; on sitä mieltä, että komission olisi 
yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistamista valmistellessaan vakavasti 
harkittava mahdollisuuksia sisällyttää tämän direktiivin markkinavalvontaa koskevat 
säännökset uuteen lainsäädäntökehykseen; 

4. pitää myönteisenä kehityksenä tuoteturvallisuutta koskevan nopean 
tiedonvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja Kiinan välisen järjestelmän luomista, koska Kiinan 
viranomaiset saavat sen avulla tietoa kiinalaisista kulutustuotteista, jotka on kielletty 
Euroopan markkinoilla tai vedetty pois niiltä; katsoo, että RAPEX-järjestelmän ja Kiinan 
välistä järjestelmää olisi kehitettävä edelleen siten, että voitaisiin tutkia enemmän 
tapauksia ja näin tunnistaa useampia vastuussa olevia valmistajia ja viejiä; toteaa, että 
useimmat tuotteet, joista on ilmoitettu RAPEX-järjestelmässä, ovat peräisin Kiinasta; 

5. ottaa huomioon, että kolmansista maista peräisin olevia tuotteita ostetaan yhä enemmän 
verkon kautta ja että näitä kauppoja tekevät kuluttajat eivät ehkä tiedä, että tuotteet eivät 
välttämättä täytä eurooppalaisia vaatimuksia ja että ne voivat vaarantaa käyttäjiensä 
turvallisuuden; panee merkille, että kuluttajien verkon kautta kolmansista maista ostamat 
tuotteet ovat ongelmallisia myös tulli- ja markkinavalvontaviranomaisille; kehottaa 
komissiota tutkimaan tämän ongelman ratkaisumahdollisuuksia ja samalla lujittamaan 
kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin.


