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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. prašo Komisiją apsvarstyti vieningą rinkos priežiūros sistemą, kai vėl svarstys Bendrosios 
gaminių saugos direktyvą (BGSD);

2. taigi, ragina Komisiją rimtai apsvarstyti galimybę suderinti nuostatas dėl rinkos 
priežiūros, pateiktas BGSD direktyvoje, su naująją teisės aktų sistema;

3. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti atsekamumą visais gaminio gyvavimo ciklo etapais;

4. prašo Komisijos siekiant užtikrinti patikimą atsekamumą, taip pat rinkos priežiūros ir 
muitinės valdžios institucijas skatinti naudotis suderinta praktika, ieškoti informacijos apie 
atitinkamos naujos, rentabilios identifikacijos priemonės (pagal kurią gaunama masto 
privalumų, susijusių su radijo dažninio atpažinimo (RFID) ir ISO lustų kaina ir t. t.), kuria 
galima išlaikyti mašininiu būdu nuskaitomo atsekamumo duomenis ir kurią sunkiau 
klastoti, nei sertifikavimo arba atitikties ženklus, poveikį ir šį poveikį įvertinti;

5. prašo Komisijos apsvarstyti galimybę sukurti tikslesnius kriterijus, pagal kuriuos būtų 
vertinama sauga ir pavojai, atsirandantys dėl gaminių neatitikties ES teisės aktams;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistema (RAPEX) 
būtų labiau prieinama vartotojams ir MVĮ, pavyzdžiui, lengvinant skundų pateikimą, 
įsteigiant pagalbos tarnybas ir mažinant kliūtis, trukdančias naudotis sistema dėl kainos 
arba dėl kalbos;

7. prašo Komisijos įtraukti į RAPEX arba kurią nors kitą tinkamą ES lygmens sistemą 
baudas, kurias skyrė valstybės narės už pažeidimus, siekiant užtikrinti skaidrumą visoms 
suinteresuotosioms šalims;

8. ragina Komisiją padidinti įgaliojimų dėl standartų aiškumą ir apsvarstyti kitus 
evoliucinius būdus, kuriais galima pagerinti ir integruoti nacionalines ir Europos 
standartizacijos sistemas nesuderintose srityse, didžiausią dėmesį skiriant MVĮ 
dalyvavimui, kartu išlaikant dabartinės struktūros pagrindinius elementus.


