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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. kéri, hogy a Bizottság az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatakor 
vegye fontolóra a piacfelügyelet egységes rendszerét;

2. sürgeti ezért, hogy a Bizottság komolyan vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv piacfelügyeleti rendelkezéseit az új jogi 
kerettel hozza összhangba;

3. hangsúlyozza, hogy fontos egy termék élettartamának valamennyi szakasza során a 
megbízható nyomon követhetőség biztosítása;

4. kéri, hogy a Bizottság a megbízható nyomon követhetőség biztosítására, és a 
piacfelügyeleti és vámügyi hatóságok által alkalmazott harmonizált gyakorlatok 
előmozdítására vizsgálja meg egy, a modern és költséghatékony meghatározást szolgáló, 
megfelelő, a nyomon követhetőségre vonatkozó adatok géppel olvasható befogadására 
alkalmas új eszköz hatását, illetve folytasson róla konzultációt (lehetővé téve az RFID és 
az ISO-chipek stb. költsége méretgazdaságossági előnyeinek kihasználását), mivel az 
ilyen eszközt a tanúsítványi és megfelelőségi jelzéseknél nehezebb hamisítani;

5. arra kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg a biztonság és a termékeknek az uniós 
jogszabályoknak való meg nem feleléséből eredő kockázatainak értékelésére vonatkozó 
pontosabb kritériumok kidolgozását;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a RAPEX-et például a panaszok iktatásának 
megkönnyítésével, információs szolgálat (helpdesk) felállításával és a hozzáférést 
nehezítő anyagi vagy nyelvi akadályok csökkentésével tegye jobban hozzáférhetővé a 
fogyasztók és a kkv-k számára;

7. kéri a Bizottságot, hogy a RAPEX-be – vagy bármely más uniós szintű megfelelő 
rendszerbe – a szabályok tagállamok általi megsértése esetére építsen be szankciókat, 
hogy az átláthatóság valamennyi fél számára biztosítva legyen;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye egyértelműbbé a szabványokra vonatkozó 
megbízásokat, és vegye fontolóra a nemzeti és európai szabványosítási rendszereknek a 
nem harmonizált területeken történő javítását és integrációját célzó egyéb előre mutató 
módokat? is, különös hangsúlyt fektetve a kkv-k részvételére, ugyanakkor megtartva a 
jelenlegi rendszer főbb elemeit.


