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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrimarka li l-globalizzazzjoni, iż-żieda fl-outsourcing u t-tkabbir fil-kummerċ 
internazzjonali jfissru li aktar prodotti qegħdin jiġu nnegozjati fis-swieq tad-dinja kollha; 
iqis li l-kooperazzjoni mill-qrib bejn regolaturi globali u partijiet interessati oħrajn fil-
qasam tas-sikurezza tal-prodotti tal-konsum hija importanti biex jintlaqgħu l-isfidi 
maħluqa mill-katini kumplessi tal-provvista u l-volum aktar kbir tal-kummerċ;

2. Jinnota li l-prodotti tal-konsum li jitqiegħdu fis-suq intern Ewropew kulma jmorru 
qegħdin jiġu minn pajjiżi terzi; f'dan ir-rigward jisħaq fuq l-importanza tal-kooperazzjoni 
internazzjonali fil-qasam tas-sikurezza tal-prodotti, speċjalment mas-sħab kummerċjali 
ewlenin tagħna; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-istrutturi eżistenti tal-kooperazzjoni 
bilaterali, trilaterali (UE-Stati Uniti-Ċina) u multilaterali biex titjieb is-sikurezza tal-
prodotti mqiegħda fis-suq Ewropew;

3. Jenfasizza li sistema unika ta' kontroll tal-UE għall-prodotti kollha hija essenzjali għas-
sħab kummerċjali tagħna u l-produtturi minn pajjiżi terzi li jqiegħdu l-prodotti tagħhom 
fis-suq tal-UE; huwa tal-fehma li meta tħejji proposta dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar 
is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra serjament il-
possibbiltà li tinkludi d-dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza tas-suq li jinsabu fid-
Direttiva fil-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid; 

4. Jilqa' b'sodisfazzjon it-twaqqif tas-sistema RAPEX – ĊINA, li tipprovdi l-awtoritajiet 
Ċiniżi bl-informazzjoni dwar prodotti tal-konsum miċ-Ċina li huma pprojbiti jew ġew 
irtirati mis-suq Ewropew; huwa tal-fehma li s-sistema RAPEX – ĊINA għandha tkompli 
tiġi żviluppata biex jiżdied l-għadd ta' każijiet investigati u b'hekk jiġu identifikati aktar 
manifatturi jew esportaturi responsabbli; jirrimarka li l-maġġoranza tal-prodotti notifikati 
fis-sistema RAPEX joriġinaw miċ-Ċina; 

5.  Jirrikonoxxi li aktar u aktar prodotti minn pajjiżi terzi qegħdin jinxtraw onlajn mill-
konsumaturi, li jistgħu ma jkunux jafu li dawn il-prodotti mhux bilfors jikkonformaw mal-
istandards Ewropej u jistgħu jkunu ta' periklu għas-sikurezza ta' min jużahom; jinnota li l-
prodotti mixtrija mill-konsumaturi onlajn minn pajjiżi terzi jikkostitwixxu sfida għall-
awtoritajiet tad-dwana u tas-sorveljanza tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni tistudja 
x'soluzzjonijiet jista' jkun hemm għal din il-problema, biex tissaħħaħ il-fiduċja tal-
konsumaturi fil-kummerċ elettroniku.


