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Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów: Nowa „Aplikacja Biznesowa” informująca
o produktach niebezpiecznych dla konsumentów
W swoim dzisiejszym wezwaniu podczas Europejskiej Konwencji Liderów Biznesu
(European Business Leaders Convention) w Helsinkach, pani Meglena Kuneva,
Komisarz Europejski ds. Konsumentów, przedstawiła liderom biznesu nową
„Aplikację Biznesową opartą na dyrektywie o ogólnym bezpieczeństwie produktów
GPSD”: system on-line przeznaczony dla producentów i dystrybutorów w celu
informowania odpowiednich organów w Państwach Członkowskich o produktach
niebezpiecznych dla konsumentów, znajdujących się na rynku Unii Europejskiej.
Producenci i dystrybutorzy są zobowiązani do powiadomienia Państw
Członkowskich o wprowadzeniu na rynek niebezpiecznych produktów zgodnie z
dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD, 2001/95/WE);
dotychczas tego rodzaju powiadomienia musiały być wysyłane do każdego Państwa
Członkowskiego osobno. Nowy system on-line umożliwi przedsiębiorstwom
jednoczesne zawiadamianie właściwych Państw Członkowskich przy zastosowaniu
jednej procedury, co w rezultacie usprawni i przyśpieszy przebieg całego procesu.
Takie rozwiązanie leży w szczególnym interesie wszystkich konsumentów, którzy
mogą zostać narażeni na niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem takich
produktów.
Pani Meglena Kuneva, Komisarz Europejski ds. Konsumentów oświadczyła:
„Wprowadzenie Aplikacji Biznesowej ma zapewnić jeszcze szybszą identyfikację
wszelkich niebezpiecznych produktów znajdujących się na rynku. Ponadto, w dobie
kryzysu gospodarczego, narzędzie to przyczynia się do oszczędności czasu i kosztów
ponoszonych przez przedsiębiorstwa ułatwiając realizację ich zobowiązań wobec
konsumentów dzięki zastosowaniu szybszych i sprawniejszych środków przekazu
informacji.”
Jak to funkcjonuje?
„Aplikacja Biznesowa oparta na dyrektywie GPSD” jest bezpiecznym systemem
internetowym stosowanym od maja 2009 roku. Przedsiębiorstwa mają do niego dostęp
poprzez stronę internetową Komisji https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/, z której mogą
pobrać formularz służący do powiadamiania. Po wypełnieniu, formularz jest wysyłany do
bazy danych aplikacji, gdzie jest dostępny dla organów Państw Członkowskich. Dostęp
do bazy danych jest zastrzeżony wyłącznie dla organów Państw Członkowskich - ani
przedsiębiorcy ani konsumenci nie mają dostępu do zastrzeżonych danych.
Raport Roczny RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous Consumer Goods – System
szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych) za rok 2008 wykazał, iż z 1866
powiadomień zarejestrowanych w systemie Unii Europejskiej w 2008 roku, 48 %

stanowiły powiadomienia przekazane przez przedsiębiorców. Celem „Aplikacji
Biznesowej” jest usprawnienie i przyspieszenie procesu informowania przez podmioty
odpowiednich organów o produktach niebezpiecznych tak, aby możliwe było jak
najszybsze podjęcie środków zapewniających bezpieczeństwo konsumenta. W
przyszłości, aplikacja ta może się rozwinąć w europejską bazę danych zawierającą
informacje o najważniejszych działaniach związanych z wycofaniem produktu z rynku,
przeprowadzonych przez producentów i dystrybutorów w Unii Europejskiej. Takie
rozwiązanie umożliwi właściwym organom krajowym sprawniejsze monitorowanie
bezpieczeństwa produktów konsumenckich na rynku Unii Europejskiej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat „Aplikacji Biznesowej opartej na dyrektywie
GPSD” (w tym instrukcję dotyczącą sporządzania powiadomienia) oraz zobowiązań
producentów i dystrybutorów do informowania o produktach niebezpiecznych, należy
odwiedzić
stronę
internetową
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