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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea creării unui sistem unificat de supraveghere a 
pieței în cadrul procesului său de revizuire a Directivei privind siguranța generală a 
produselor (DSGP);

2. îndeamnă Comisia, prin urmare, să analizeze cu seriozitate posibilitatea de a armoniza 
dispozițiile privind supravegherea pieței ale DSGP cu noul cadru legislativ;

3. subliniază importanța asigurării unei trasabilități fiabile pe parcursul tuturor etapelor 
ciclului de viață al produsului;

4. solicită Comisiei, în vederea asigurării unei trasabilități fiabile și pentru promovarea 
folosirii unor practici armonizate de către autoritățile de supraveghere a pieței și cele 
vamale, să desfășoare consultări cu privire la un nou instrument adecvat de identificare, 
modern și eficient din punctul de vedere al costurilor (care să permită obținerea de 
economii de scară în ceea ce privește costurile dispozitivelor RFID și cipurilor ISO etc.), 
și să evalueze impactul acestui instrument, care să poată stoca date cu privire la 
trasabilitate, care pot fi citite de un aparat, și care să fie mai dificil de falsificat decât 
mărcile de certificare și mărcile de conformitate;

5. solicită Comisiei să aibă în vedere elaborarea unor criterii mai precise de evaluare a 
gradului de siguranță și a riscului care rezultă din neconformitatea produselor cu legislația 
UE;

6. solicită Comisiei să facă sistemul RAPEX mai accesibil pentru consumatori și IMM-uri, 
de exemplu prin facilitarea depunerii plângerilor, înființarea unor birouri de asistență și 
reducerea barierelor la intrare, datorate fie costurilor, fie limbii de utilizare;

7. solicită Comisiei să includă în RAPEX sau în orice alt sistem adecvat de la nivelul UE 
sancțiuni pentru încălcarea legislației de către statele membre, în vederea garantării 
transparenței pentru toate părțile interesate;

8. solicită Comisiei să mărească claritatea mandatelor privind standardele și să reflecteze 
asupra altor moduri evolutive de îmbunătățire și integrare a sistemelor de standardizare 
naționale și europene în zona nearmonizată, având în special în vedere participarea IMM-
urilor, concomitent cu menținerea elementelor principale ale structurii actuale.


