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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изисква Комисията да обмисли единна система за надзора на пазара, когато 
преразглежда директивата относно общата безопасност на продуктите (GPSD);

2. затова призовава Комисията внимателно да обмисли възможността да приведе 
разпоредбите относно надзора на пазара от директивата относно общата 
безопасност на продуктите в съответствие с новата законодателна рамка;

3. подчертава значението на осигуряването на надеждно проследяване през всички 
етапи от живота на продукта;

4. изисква Комисията с оглед на осигуряването на надеждно проследяване и 
насърчаването на прилагането на хармонизирани практики от органите по надзор на 
пазара и митническите органи да провежда консултации и да оценява въздействието 
на подходящ нов инструмент за съвременна и икономически ефективна 
идентификация (с която се постигат предимства на мащаба по отношение на 
разходите за радиочестотната идентификация и чипове по ISO и т.н.), който може да 
съдържа машинно четене на данните за проследяването и се фалшифицира по-
трудно, отколкото сертификатните марки и марките за съответствие;

5. изисква Комисията да обмисли разработването на по-точни критерии за оценяване 
на безопасността и риска, които произтичат от неспазващи законодателството на ЕС 
продукти;

6. призовава Комисията да направи RAPEX по-достъпна за потребителите и МСП, 
например като улесни подаването на жалби чрез създаване на информационни бюра 
и чрез намаляване на финансовите и езиковите бариери пред достъпа;

7. изисква Комисията да включи в RAPEX, или която и да е друга подходяща система 
на равнище на ЕС, глоби за нарушения от държавите-членки, за да се гарантира 
прозрачност за всички заинтересовани страни;

8. призовава Комисията да направи по-ясни на мандатите за стандарти и да обмисли 
други еволюционни начини да подобри и интегрира националните и европейските 
системи за стандартизация в нехармонизираната област, като се подчертава 
участието на МСП и се запазват основните елементи от настоящата структура.


