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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy a globalizáció, a fokozott mértékű kiszervezés és a nemzetközi 
kereskedelem bővülése azt vonja maga után, hogy a piacokon világszerte több termékkel 
kereskednek; úgy véli, hogy a globális szabályozók és a fogyasztói termékek 
biztonságának egyéb érdekeltjei közötti szoros együttműködés kulcsfontosságú az 
összetett ellátási lánc és a nagyobb volumenű kereskedelem jelentette kihívások kezelése 
szempontjából;

2. megállapítja, hogy az európai belső piacon forgalomba hozott fogyasztói termékek egyre 
nagyobb mértékben harmadik országokból származnak; e tekintetben hangsúlyozza a 
termékbiztonság területére vonatkozó nemzetközi együttműködés jelentőségét, különösen 
főbb kereskedelmi partnereinkkel; felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a kétoldalú, 
háromoldalú (EU–USA–Kína) és többoldalú együttműködés meglévő struktúráit az 
európai piacon forgalomba hozott termékek biztonságának javítása érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a valamennyi termékre egységesen alkalmazandó uniós ellenőrző 
rendszer alapvetően fontos kereskedelmi partnereink és a termékeiket az EU piacán 
forgalomba hozó harmadik országbeli gyártók számára; úgy véli, hogy a Bizottságnak az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat 
előkészítésekor komolyan tekintetbe kellene vennie annak lehetőségét, hogy a 
piacfelügyeleti rendelkezéseket az új jogalkotási kereten belül az általános 
termékbiztonságról szóló irányelvbe illesszék be; 

4. üdvözli a RAPEX–CHINA rendszer létrehozását, amely a kínai hatóságok számára 
információkkal szolgál a Kínából származó, az európai piacon betiltott vagy onnan kivont 
fogyasztói termékekre vonatkozóan; úgy véli, hogy a RAPEX–Kína rendszert tovább 
kellene fejleszteni a kivizsgált esetek számának növelése, és a felelős gyártók vagy 
exportőrök szélesebb körű azonosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a RAPEX-
rendszerben rögzített termékek túlnyomó része Kínából származik; 

5. elismeri, hogy az interneten a fogyasztók egyre nagyobb mértékben vásárolnak 
termékeket harmadik országokból, és nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy e 
termékek nem szükségszerűen felelnek meg az európai normáknak, és a felhasználók 
számára a biztonság szempontjából kockázatot jelenthetnek; megállapítja, hogy a 
fogyasztók által harmadik országokból az interneten vásárolt termékek kihívást jelentenek 
a vám- és piacfelügyeleti hatóságok számára; felhívja a Bizottságot, hogy a fogyasztók e-
kereskedelem iránti bizalmának megerősítésével párhuzamosan vizsgálja meg e probléma 
lehetséges megoldásait.


