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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da globalizacija, vse več zunanjega izvajanja in povečevanje mednarodne 
trgovine pomenijo, da se na trgih po vsem svetu trguje z vedno več izdelki; meni, da je 
tesno sodelovanje med globalnimi regulatorji in drugimi zainteresiranimi stranmi na 
področju varnosti potrošniških izdelkov osrednjega pomena pri spoprijemanju z izzivi, ki 
jih povzročajo zapletene dobavne verige in večji obseg trgovine;

2. opozarja, da potrošniški izdelki na evropski trg vse pogosteje prihajajo iz tretjih držav; ob 
tem poudarja, kako pomembno je mednarodno sodelovanje na področju varnosti izdelkov, 
zlasti z našimi glavnimi trgovinskimi partnerji; poziva Komisijo, naj okrepi obstoječe 
strukture dvo-, tri- (EU-ZDA-Kitajska) in mnogostranskega sodelovanja, da bi izboljšali 
varnost izdelkov, ki prihajajo na evropski trg;

3. poudarja, da je enoten evropski nadzorni sistem za vse izdelke bistven za naše trgovinske 
partnerje in proizvajalce, ki svoje izdelke dajejo na trg EU; meni, da bi morala Komisija 
pri pripravi predloga za revizijo direktive o splošni varnosti izdelkov resno preučiti 
možnost, da bi določbe o tržnem nadzoru iz te direktive vključili v novi zakonodajni 
okvir; 

4. pozdravlja oblikovane sistema RAPEX – CHINA, ki kitajskim oblastem posreduje 
informacije o potrošniških izdelkih iz Kitajske, ki so na evropskem trgu prepovedani ali z 
njega umaknjeni; meni, da bi bilo treba ta sistem še bolj razviti, da bi povečali število 
preiskanih primerov in tako prepoznali odgovorne proizvajalce ali izvoznike; poudarja, da 
večina izdelkov, na katere opozori sistem RAPEX, izvira iz Kitajske; 

5. priznava, da potrošniki prek spleta kupijo vse več izdelkov iz tretjih držav in se morda ne 
zavedajo, da ti izdelki niso nujno skladni z evropskimi standardi in so lahko uporabnikom 
nevarni; se zaveda, da so izdelki, ki jih potrošniki kupijo prek spleta v tretjih državah, 
izziv za carinske organe in organe tržnega nadzora; poziva Komisijo, naj preuči morebitne 
rešitve tega vprašanja in okrepi zaupanje potrošnikov v e-trgovino.


