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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că globalizarea şi creşterea externalizării serviciilor, precum şi a comerţului 
internaţional înseamnă că pe pieţele din întreaga lume se comercializează mai multe 
produse; consideră că este esenţială cooperarea mai strânsă între regulatorii de la nivel 
mondial şi alte părţi interesate din domeniul siguranţei produselor de consum în vederea 
abordării provocărilor pe care le prezintă lanţurile de aprovizionare complexe şi volumul 
mai mare de schimburi;

2. observă că produsele de consum introduse pe piaţa internă europeană provin din ce în ce 
mai mult din ţările terţe; în această privinţă, subliniază importanţa cooperării 
internaţionale în domeniul siguranţei produselor, în special cu principalii noştri parteneri 
comerciali; invită Comisia să consolideze structurile existente de cooperare bilaterală, 
trilaterală (UE-SUA-China) şi multilaterală în vederea îmbunătăţirii siguranţei produselor 
plasate pe piaţa europeană;

3. subliniază că este esenţială existenţa unui singur sistem de control pentru partenerii şi 
producătorii noştri comerciali din ţările terţe care îşi plasează produsele pe piaţa UE; este 
de părere că, atunci când pregăteşte o propunere de revizuire a Directivei privind siguranţa 
generală a produselor, Comisia ar trebui să analizeze cu seriozitate posibilitatea includerii 
dispoziţiilor din DSGP referitoare la supravegherea pieţei în noul cadru legislativ; 

4. salută crearea sistemului RAPEX – CHINA, care oferă autorităţilor chinezeşti informaţii 
referitoare la produsele de consum din China interzise sau retrase de pe piaţa europeană; 
este de părere că sistemul RAPEX – CHINA ar trebui dezvoltat în continuare pentru a 
creşte numărul cazurilor investigate şi, astfel, pentru a identifica un număr mai mare de 
producători sau exportatori responsabili; subliniază faptul că majoritatea produselor 
notificate în sistemul RAPEX provin din China; 

5. recunoaşte că tot mai multe produse provenite din ţările terţe sunt cumpărate on line de 
către consumatori, care se poate să nu fie conştienţi că aceste produse nu respectă neapărat 
standardele europene şi pot prezenta pericole pentru utilizatorii lor; observă că produsele 
cumpărate de consumatori on line din ţările terţe reprezintă o provocare pentru autorităţile 
vamale şi de supraveghere a pieţei; invită Comisia să analizeze posibile soluţii la această 
problemă, consolidând în acelaşi timp încrederea consumatorilor în comerţul electronic.


