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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że w związku z globalizacją, powszechniejszym stosowaniem outsourcingu oraz 
wzrostem handlu międzynarodowego więcej produktów podlega wymianie handlowej 
na światowych rynkach; jest zdania, że ścisła współpraca organów regulacyjnych oraz 
innych podmiotów na świecie w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych 
ma kluczowe znaczenie w stawianiu czoła wyzwaniom pojawiającym się w związku 
ze złożonym łańcuchem dostaw i rosnącą wielkością handlu;

2. zauważa, że coraz więcej produktów konsumpcyjnych wprowadzanych na europejski 
rynek wewnętrzny pochodzi z państw trzecich; w związku z tym podkreśla znaczenie 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa produktów, zwłaszcza 
z naszymi głównymi partnerami handlowymi; wzywa Komisję do wzmocnienia 
istniejących struktur współpracy dwustronnej, trójstronnej (UE-USA-Chiny) 
i wielostronnej, aby zwiększyć bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek 
europejski;

3. podkreśla, że jednolity unijny system kontroli wszystkich produktów jest niezbędny 
dla naszych partnerów handlowych i producentów z państw trzecich, którzy wprowadzają 
swoje produkty na rynek UE; jest zdania, że podczas przygotowywania wniosku 
dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
Komisja powinna poważnie rozważyć włączenie postanowień o nadzorze nad rynkiem 
zawartych w tej dyrektywie do nowych ram prawnych; 

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie systemu RAPEX-Chiny, w ramach którego władze 
chińskie otrzymują informacje o produktach konsumenckich pochodzących z Chin, które 
zostały zakazane na rynku europejskim lub z niego wycofane; jest zdania, że należy dalej 
rozwijać system RAPEX-Chiny, aby zwiększyć liczbę badanych przypadków i dzięki 
temu identyfikować więcej odpowiedzialnych producentów lub eksporterów; wskazuje, że 
większość produktów zgłaszanych w systemie RAPEX pochodzi z Chin; 

5. zauważa, że konsumenci nabywają coraz więcej produktów z państw trzecich przez 
Internet, lecz mogą oni nie wiedzieć, że produkty te nie zawsze spełniają europejskie 
normy i mogą być niebezpieczne dla użytkowników; zauważa, że produkty z państw 
trzecich nabywane przez konsumentów przez Internet stanowią wyzwanie dla władz 
celnych i organów nadzoru rynkowego; wzywa Komisję do zbadania możliwych 
rozwiązań tego problemu, przy jednoczesnym wzmacnianiu zaufania konsumentów 
do handlu elektronicznego;


