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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka globalizācija, arvien plašāka ārpakalpojumu izmantošana un starptautiskās 
tirdzniecības pieaugums nozīmē, ka pasaules tirgos tiek tirgots vairāk preču; uzskata, ka 
liela nozīme tādu problēmu risināšanā, ko rada sarežģītas piegādes ķēdes un lielāks 
tirdzniecības apjoms, ir pasaules regulatoru un citu ieinteresēto personu ciešai sadarbībai 
patēriņa preču drošuma jomā;

2. norāda, ka Eiropas iekšējā tirgū laistās patēriņa preces arvien biežāk ir importētas no 
trešām valstīm; šajā saistībā uzsver, cik svarīga preču drošuma jomā ir starptautiskā 
sadarbība, jo īpaši ar mūsu galvenajiem tirdzniecības partneriem; aicina Komisiju 
nostiprināt esošās divpusējās, trīspusējās (ES, ASV un Ķīna) un daudzpusējās  sadarbības 
struktūras, lai uzlabotu Eiropas tirgū laisto preču drošumu;

3. uzsver, ka mūsu tirdzniecības partneriem un ražotājiem no trešām valstīm, kuri laiž savas 
preces ES tirgū, ir svarīgi, lai tām tiktu piemērota vienota ES kontroles sistēma; uzskata, 
ka, gatavojot piedāvājumu par Produktu vispārējas drošības direktīvas (PVDD) 
pārskatīšanu, Komisijai vajadzētu nopietni izskatīt iespēju jaunajā tiesiskajā regulējumā 
iekļaut PVDD normas par tirgus pārraudzību; 

4. atzinīgi vērtē sistēmas RAPEX – CHINA izveidošanu, kura Ķīnas iestādēm sniedz 
informāciju par Ķīnas patēriņa precēm, kas Eiropas tirgū ir aizliegtas vai izņemtas no 
apgrozības; uzskata, ka sistēma RAPEX – CHINA ir jāattīsta tālāk, lai palielinātu 
izmeklēto gadījumu skaitu un tādējādi identificētu vairāk atbildīgo ražotāju vai 
eksportētāju; norāda, ka lielākā daļa preču, par kurām sniegti paziņojumi sistēmā RAPEX, 
ir Ķīnas izcelsmes preces; 

5. atzīst, ka patērētāji arvien vairāk trešās valstīs ražotu preču iegādājas internetā, iespējams, 
neapzinoties, ka šīs preces var neatbilst Eiropas standartiem un apdraudēt lietotāju 
drošību; norāda, ka preces, ko patērētāji internetā iegādājušies no trešām valstīm, ir 
problēma muitas un tirgus uzraudzības iestādēm; aicina Komisiju izpētīt šīs problēmas 
iespējamos risinājumus, vienlaikus stiprinot patērētāju uzticēšanos elektroniskajai 
komercijai.


