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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca się do Komisji o rozważenie jednolitego systemu nadzoru rynkowego podczas 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD);

2. w związku z tym usilnie wzywa Komisję do rozpatrzenia możliwości dostosowania 
przepisów dotyczących nadzoru rynkowego zawartych w GPSD do nowych ram 
legislacyjnych;

3. podkreśla znaczenie zapewnienia wiarygodnej identyfikowalności na wszystkich etapach 
cyklu życia produktu;

4. zwraca się do Komisji – z myślą o zapewnieniu wiarygodnej identyfikowalności i 
rozpowszechnianiu korzystania ze zharmonizowanych praktyk przez organy nadzoru 
rynkowego i celne – o przeprowadzenie konsultacji i oceny wpływu odpowiedniego 
nowego instrumentu nowoczesnej i opłacalnej identyfikacji (umożliwiającego korzyści 
skali w odniesieniu do kosztów RFID i chipów ISO itd.), który będzie zawierał dane 
dotyczące identyfikowalności w formie umożliwiającej odczyt maszynowy i będzie 
trudniejszy do podrobienia niż znaki certyfikacyjne i znaki zgodności;

5. domaga się, by Komisja rozważyła opracowanie bardziej precyzyjnych kryteriów oceny 
bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z niezgodności produktów z przepisami UE;

6. wzywa Komisję do uczynienia systemu RAPEX bardziej dostępnym dla konsumentów i 
MŚP, na przykład przez ułatwianie składania skarg, otwieranie punktów informacyjnych i 
ograniczanie przeszkód w dostępie, czy to wynikających z kosztów, czy ze znajomości 
języka;

7. zwraca się do Komisji o włączenie do systemu RAPEX (czy każdego innego 
odpowiedniego systemu na szczeblu UE) kar za naruszenia ze strony państw 
członkowskich, tak aby zapewnić przejrzystość wszystkim zainteresowanym stronom;

8. wzywa Komisję do zwiększenia jasności upoważnień dotyczących norm i rozważenie 
innych ewolucyjnych sposobów poprawy krajowych i europejskich systemów 
normalizacyjnych i ich włączania do niezharmonizowanego obszaru, z naciskiem na 
uczestnictwo MŚP, przy zachowaniu głównych elementów obecnej struktury.


