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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že globalizácia, zvýšené využívanie subdodávateľských vzťahov a rast 
medzinárodného obchodu znamenajú, že na svetových trhoch sa obchoduje s väčším 
množstvom výrobkov; domnieva sa, že úzka spolupráca medzi svetovými regulačnými 
orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti spotrebiteľských 
výrobkov má pri riešení problémov, ktoré vznikajú v dôsledku zložitosti dodávateľských 
reťazcov a zvýšeného objemu obchodu, kľúčový význam;

2. konštatuje, že spotrebiteľské výrobky umiestňované na európskom vnútornom trhu 
prichádzajú čoraz viac z tretích krajín; v súvislosti s tým zdôrazňuje dôležitosť 
medzinárodnej spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobkov, najmä s našimi hlavnými 
obchodnými partnermi; vyzýva Komisiu, aby posilnila existujúce štruktúry dvojstrannej, 
trojstrannej (EÚ – USA – Čína) a mnohostrannej spolupráce s cieľom zlepšiť bezpečnosť 
výrobkov umiestnených na európskych trhoch;

3. zdôrazňuje, že pre našich obchodných partnerov a výrobcov z tretích krajín, ktorí 
umiestňujú svoje výrobky na trhu EÚ, je jednotný kontrolný systém EÚ pre všetky 
výrobky veľmi dôležitý; zastáva názor, že Komisia by mala pri príprave návrhu revízie 
smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov zodpovedne zvážiť možnosť zahrnúť 
ustanovenia o dohľade zo smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov do nového 
legislatívneho rámca;

4. víta vytvorenie systému RAPEX – Čína, ktorý poskytuje čínskym orgánom informácie o 
tom, ktoré spotrebiteľské výrobky z Číny boli na európskom trhu zakázané alebo boli z 
neho stiahnuté; zastáva názor, že systém RAPEX – Čína treba ďalej rozvíjať s cieľom 
zvýšiť počet prešetrených prípadov, a zistiť tak viac výrobcov alebo dovozcov, ktorí nesú 
zodpovednosť; zdôrazňuje, že väčšina výrobkov, na ktoré upozornil systém RAPEX, 
pochádza z Číny;

5. uvedomuje si, že stále viac výrobkov z tretích krajín nakupujú prostredníctvom internetu 
spotrebitelia, ktorí si možno neuvedomujú, že tieto výrobky nemusia spĺňať európske 
normy a pre používateľov môžu znamenať bezpečnostné riziko; konštatuje, že výrobky, 
ktoré spotrebitelia kupujú prostredníctvom internetu z tretích krajín, predstavujú výzvu 
pre colné orgány a orgány vykonávajúce dohľad nad trhom; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možné riešenia tohto problému a posilnila zároveň dôveru spotrebiteľov v 
elektronický obchod.


