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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat de mondialisering, de toenemende outsourcing en de groeiende 
internationale handel ervoor zorgen dat meer producten op markten in de hele wereld 
worden verhandeld; is van mening dat nauwe samenwerking tussen de mondiale 
regelgevers en andere belanghebbenden op het gebied van de veiligheid van 
consumentenproducten essentieel is om de uitdagingen aan te pakken die de complexe 
aanvoerketens en de grotere omvang van het handelsverkeer met zich brengen;

2. stelt vast dat de consumentenproducten die op de Europese interne markt worden gebracht 
in toenemende mate uit derde landen komen; benadrukt in dit verband het belang van 
internationale samenwerking op het gebied van productveiligheid, met name met onze 
voornaamste handelspartners; vraagt de Commissie de bestaande structuren voor 
bilaterale, trilaterale (EU-VS-China) en multilaterale samenwerking te versterken om de 
veiligheid van producten die op de Europese markt worden gebracht, te verbeteren;

3. benadrukt dat één EU-controlesysteem voor alle producten van essentieel belang is voor 
onze handelspartners en producenten uit derde landen die hun producten op de EU-markt 
brengen; is van mening dat de Commissie bij de opstelling van een voorstel voor de 
herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid ernstig de mogelijkheid 
moet overwegen om de markttoezichtbepalingen van die richtlijn in het nieuwe 
wetgevingskader op te nemen; 

4. is verheugd over de instelling van het RAPEX-China-systeem, dat de Chinese autoriteiten 
informatie geeft over consumentenproducten uit China die op de Europese markt 
verboden worden of uit de handel worden genomen; is van mening dat het RAPEX-China-
systeem verder moet worden ontwikkeld opdat meer gevallen worden onderzocht en meer 
van de verantwoordelijke producenten of exporteurs worden geïdentificeerd; wijst erop 
dat het merendeel van de via het RAPEX-systeem gemelde producten uit China afkomstig 
zijn; 

5. erkent dat consumenten steeds meer producten uit derde landen via internet kopen maar 
vaak niet weten dat deze producten niet noodzakelijk aan de Europese normen voldoen en 
veiligheidsrisico’s voor de gebruiker kunnen inhouden; merkt op dat producten uit derde 
landen die consumenten via internet kopen, een uitdaging vormen voor de douane- en 
markttoezichtinstanties; vraagt de Commissie mogelijke oplossingen voor dat probleem te 
onderzoeken en het vertrouwen van de consumenten in e-commerce te versterken.


