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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. vraagt de Commissie de invoering van een uniform markttoezichtsysteem te overwegen 
wanneer zij overgaat tot herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en 
markttoezicht;

2. dringt er daarom bij de Commissie op aan serieus de mogelijkheid te overwegen de 
bepalingen over het markttoezicht van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en 
markttoezicht op één lijn met het nieuwe wetgevingskader te brengen;

3. onderstreept hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat er een betrouwbare traceerbaarheid 
bestaat in alle stadia van de levenscyclus van een product;

4. verzoekt de Commissie, teneinde een betrouwbare traceerbaarheid te waarborgen en het 
gebruik van geharmoniseerde praktijken door het markttoezicht en de douaneautoriteiten 
te bevorderen, zich te informeren over en de effecten te beoordelen van een geschikt 
nieuw instrument voor een moderne, kosteneffectieve productidentificatie (dat 
schaalvoordelen biedt ten aanzien van de kosten van RFID- en ISO-chips, enz.) die 
machine-leesbare traceerbaarheidsgegevens kan bevatten en moeilijker is te vervalsen dan 
certificatie- en conformiteitsmerktekens; 

5. verzoekt de Commissie te overwegen exactere criteria te ontwikkelen voor veiligheids- en 
risicobeoordeling als producten niet aan de EU-wetgeving voldoen;

6. vraagt de Commissie RAPEX beter toegankelijk voor consumenten en kleine en 
middelgrote bedrijven te maken, bij voorbeeld om het deponeren van klachten te 
vergemakkelijken, door het instellen van helpdesks en door verdere 
toegangsbelemmeringen als gevolg van kosten of taalproblemen uit de weg te ruimen;

7. wenst dat de Commissie in RAPEX, of een ander geschikt systeem op EU-niveau, sancties 
opneemt voor overtredingen door de lidstaten, zodat voor alle betrokkenen
doorzichtigheid wordt geschapen;

8. verzoekt de Commissie meer helderheid te verschaffen over de mandaten voor standaards 
en andere, evolutionaire manieren te overwegen om nationale en Europese 
standaardisatiesystemen in het niet-geharmoniseerde gebied te integreren, met de nadruk 
op deelneming van kleine en middelgrote bedrijven, en daarbij toch vast te houden aan de 
voornaamste elementen van de huidige structuur.


