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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada Komisiu, aby pri revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov zvážila 
jednotný systém dohľadu nad trhom;

2. naliehavo preto žiada Komisiu, aby sa vážne zaoberala možnosťou zosúladiť ustanovenia 
smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré sa týkajú dohľadu nad trhom, 
s novým legislatívnym rámcom;

3. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť spoľahlivú vysledovateľnosť vo všetkých fázach 
životného cyklu produktu;

4. žiada Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť spoľahlivú vysledovateľnosť a podporovať 
využívanie harmonizovaných postupov zo strany orgánov dohľadu nad trhom a colných 
orgánov uskutočnila konzultácie o novom vhodnom nástroji modernej, 
nákladovo efektívnej identifikácie (umožňujúcom dosiahnuť úspory z rozsahu v prípade 
nákladov na čipy RFID a ISO atď.), ktorý by mohol obsahovať strojovo čitateľné údaje 
o vysledovateľnosti a bol by ťažšie sfalšovateľný ako certifikačné známky a označenia 
zhody, a aby zhodnotila dosah tohto nástroja;

5. žiada Komisiu, aby zvážila možnosť vypracovania presnejších kritérií hodnotenia 
bezpečnosti a rizík, ktoré vyplývajú z nesúladu produktov s právnymi predpismi EÚ;

6. vyzýva Komisiu, aby spotrebiteľom a MSP poskytla lepší prístup k systému RAPEX , 
napríklad uľahčením podávania sťažností, zriaďovaním asistenčných služieb 
a odstraňovaním prekážok brániacich prístupu z dôvodu nákladov či jazyka;

7. žiada Komisiu, aby do systému RAPEX alebo iného vhodného systému na úrovni EÚ 
začlenila pokuty za porušovanie predpisov členskými štátmi s cieľom zaručiť 
transparentnosť pre všetky zainteresované strany;

8. vyzýva Komisiu, aby zvýšila jednoznačnosť mandátov v oblasti vypracúvania noriem 
a aby zvážila iné spôsoby postupného zdokonaľovania a integrácie vnútroštátnych
a európskych systémov normalizácie v neharmonizovanej oblasti s dôrazom na zapojenie 
MSP, pričom by sa mali zachovať hlavné prvky súčasnej štruktúry.


