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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на 
продуктите и надзора на пазара
(2010/2085(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 
декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на 
пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 339/932,

– като взе предвид Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Решение 93/465/ЕИО3,

– като взе предвид Решението на Комисията от 16 декември 2009 г. за определяне на 
насоки за управление на системата на Общността за бърз обмен на информация 
„RAPEX“, създадена съгласно член 12, и на процедурата по нотификация, 
установена съгласно член 11 от Директива 2001/95/ЕО (Директива относно общата 
безопасност на продуктите)4,

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
относно прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите 
(COM(2008)0905),

– като взе предвид работния документ на Комисията „Преразглеждане на 
Директивата относно общата безопасност на продуктите: резюме на предвидените 
действия“, ГД „Здравеопазване и потребители“, 18 май 2010 г., 

– като взе предвид пътната карта „Привеждане в съответствие с Новата законодателна 
рамка“ (Решение 768/2008), ГД „Предприятия и промишленост“, 15 април 2010 г.,

– като взе предвид пътната карта „Преразглеждане на Директива 2001/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата 
безопасност на продуктите“, ГД „Здравеопазване и потребители“, 25 март 2010 г.,

– като взе предвид работния документ на Комисията относно връзката между 
Директивата относно общата безопасност на продуктите (2001/95/ЕО) и 
разпоредбите относно надзора на пазара на Регламент (ЕО) №765/2008, ГД 

                                               
1 OВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
2 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
3 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.
4 OВ L 221, 26.1.2010 г., стр. 1.
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„Здравеопазване и потребители“, 2 март 2010 г.,

– като взе предвид работния документ на Комисията "Преразглеждане на Директивата 
относно общата безопасност на продуктите: определяне на основните въпроси“, ГД 
„Здравеопазване и потребители“, 15 септември 2009 г.,

– като взе предвид информационния документ, поръчан от комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите относно надзора на пазара в държавите-членки, 
публикуван през октомври 2009 г.,

– като взе предвид информационния документ, поръчан от комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите относно преразглеждането на Директивата 
относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара, публикуван през 
септември 2010 г.,

– като взе предвид работната среща относно преразглеждането на Директивата 
относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара, проведена на 30 
септември 2010 г.,

– като взе предвид документа, изготвен от ANEC и BEUC, озаглавен 
„Преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите:  
основни въпроси от гледна точка на потребителите“, ANEC-GA-2010-G-
001окончателен, BEUC X/031/2010 – 18-05/2010,

– като взе предвид съвместния документ за позиция на ANEC/ORGALIME „Призив за 
ефективна паневропейска система за надзор на пазара“, април 2009 г.,

– като взе предвид тристранната среща на високо равнище ЕС-САЩ-Китай, 
проведена в Шанхай на 25 и 26 октомври 2010 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по международна търговия и комисията 
по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че е от съществено значение да се гарантира, че всички продукти, 
които се продават на пазара на ЕС, са безопасни, за да се осигури високо равнище 
на защита на потребителите,

Б. като има предвид, че Новата законодателна рамка (наричана по-долу НЗР) е приета 
през юли 2008 г., а Регламент (ЕО) № 765/2008 относно надзора на пазара се 
прилага от 1 януари 2010 г.,

В. като има предвид, че Директивата относно общата безопасност на продуктите 
(Директива 2001/95/ЕО), наричана по-долу Директивата относно ОБП, която 
установява на общностно равнище общи изисквания за безопасност за 
потребителските стоки, трябва да бъде преразгледана и приведена в съответствие с 
НЗР, по-специално с Регламента относно надзора на пазара,
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Г. като има предвид, че законодателната рамка за безопасност на продуктите и надзор 
на пазара се състои от три пласта нормативни актове (Директивата относно ОБП, 
НЗР и директиви за хармонизация на секторно равнище), което води до несигурност 
и объркване на вътрешния пазар,

Д. като има предвид, че равнището на надзор на пазара се различава значително сред 
държавите-членки и много от тях не успяват да отделят необходимите ресурси за 
ефективен надзор на пазара и тълкуват понятието „продукти, представляващи 
сериозен риск“ по различен начин,

Е. като има предвид, че сътрудничеството между органите за надзор на пазара и 
съвместните действия за надзор на пазара са от съществено значение и 
следователно следва да бъдат допълнително засилени и за тях да бъдат отделени 
ресурси,

Ж. като има предвид, че регламентите внасят предимството на яснота, предсказуемост 
и ефективност в сравнение с директивите, както е посочено и в доклада „Monti“, 

Надзор на пазара
Въведение
1. счита, че настоящата правна рамка за надзор на пазара трябва да се прилага по 

ефективен начин и да се координира допълнително; 

2. предлага на Комисията да създаде обща европейска рамка за надзор на пазара;
3. призовава държавите-членки да отделят подходящи финансови и човешки ресурси 

за дейности, свързани с надзора на пазара; призовава Комисията да упражни натиск 
върху държавите-членки и да ги подпомага и насърчава да увеличават ресурсите за 
надзор на пазара; подчертава, че неуспехът на системите за надзор на пазара 
нарушава доверието на гражданите във вътрешния пазар;

4. подчертава, че икономическата и финансова криза не трябва да се използва като 
извинение за това, че не се отделят необходимите ресурси за надзор на пазара;

5. подчертава необходимостта да се споделят най-добри практики между държавите-
членки; призовава за съвместно сътрудничество, обединяване на ноу-хау и 
споделяне на най-добри практики между органите за надзор на пазара; припомня 
значението на сътрудничеството между митническите органи и органите по надзор 
на пазара на външните граници за извършването на подходящите проверки на 
продуктите, влизащи в Общността;

6. предлага да се създадат бюра за обучение относно безопасността на продуктите, 
напр. включени в службите за контакт във връзка с продукти, които могат да 
улеснят обучението и да предават информация между отраслите;

7. настоятелно призовава Комисията да създаде обществена информационна база 
данни за безопасност на потребителските продукти, включваща платформа за 
подаване на жалби, която ще повиши информираността относно опасни продукти в 
границите на вътрешния пазар; призовава за създаване на статистическа система за 
злополуки, координирана и финансирана от Европейската комисия, на база на 
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която ще се публикуват задължителни годишни доклади, в които държавите-
членки докладват за продукти, причинили злополуки на тяхната територия;

Преразглеждане на Директивата относно ОБП
Привеждане на Директивата относно ОБП в съответствие с НЗР - нов регламент 
за общата безопасност на продуктите и надзор на пазара
8. подкрепя преразглеждането на Директивата относно ОБП и призовава за 

привеждане на определенията от Директивата относно ОБП в съответствие с 
Регламента относно надзора на пазара по отношение на определенията и 
задълженията на икономическите оператори;

9. призовава за постигане на съответствие между изискванията за проследяемост в 
Директивата относно ОБП и НЗР с оглед гарантиране на съгласувана система за 
проследяемост;

10. подчертава значението на уеднаквени определения и оценки в държавите-членки 
по отношение на продукти, представляващи сериозен риск, с цел да се уеднакви 
равнището на безопасност в Съюза и системата за проследяемост;

11. настоятелно призовава Комисията да създаде единна система за надзор на пазара, 
като предложи например регламент относно общата безопасност на продуктите и 
надзор на пазара, включващ Регламента относно надзора на пазара и 
преразгледаната Директива относно ОБП в едно актуализирано законодателно 
предложение, което обхваща хармонизираните и нехармонизираните продукти;

Допълнителни специфични промени в Директивата относно ОБП
12. настоява, че едно общо определение за "продукти, привлекателни за децата" следва 

да бъде включено в настоящия преглед на Директивата относно ОБП, както и в 
специфичното за секторите законодателство в областта на хармонизираните 
продукти;  приветства работата на специалната работна група относно уреди, 
привлекателни за деца; призовава за повече прозрачност в течение на този процес и 
изразява желание да бъде по-добре информиран относно постигнатия до момента 
напредък;

13. счита, че е проблематичен фактът, че продуктите, управлявани от доставчиците на 
услуги, не са обхванати от настоящата Директива относно ОБП, т.е., че общите 
изисквания за безопасност се прилагат, когато продуктът се привежда в действие от 
потребителя в помещенията на доставчика на услуги, но не и ако същият продукт 
се привежда в действие от доставчика на услуги; подчертава необходимостта да се 
поправи този правен пропуск; 

14. призовава за опростяване на европейското законодателство в областта на 
безопасността на продуктите и насърчава разпоредбите относно продуктите, 
имитиращи храни, да бъдат включени в преработеното предложение;

15. с оглед гарантиране на безопасност на най-широк кръг от особено уязвими 
потребители, призовава за въвеждане на посочване на "хора с увреждания" (заедно 
с посочването на "деца" и "възрастни хора", което вече е налице);

16. призовава Комисията да включи задължение производителите да извършват анализ 
на риска на етапа на проектиране; настоятелно призовава в случай че са открити 
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някакви рискове, те да бъдат документирани заедно с продукта, когато последният 
се предлага на пазара;

Спешни мерки на Общността
17. изразява загриженост от временния характер на спешните мерки, тъй като това 

води до правна несигурност; подчертава необходимостта от по-ефективна 
регулаторна рамка, която позволява бърза намеса и надеждни дългосрочни 
решения без да се делегират политически решения на органите по стандартизация; 
Директива относно ОБП следва да позволява установяването на специфични 
правила за продуктите без ограничения по отношение на съдържанието или 
периода на приложимост;

Проследяемост
18. подчертава, че продукти, представляващи сериозен риск, трябва постоянно да 

бъдат изтегляни или изземвани от пазара възможно най-бързо, а възможността за 
проследяване по веригата за доставки трябва да бъде гарантирана;

19. настоява за ефективно прилагане на процедурите за идентификация, които вече са 
въведени; насърчава Комисията да прави оценки относно използването на новите 
технологии, например радиочестотна идентификация (RFID), технологични 
етикети и нано-отпечатани интелигентни опаковки, при все това счита, че 
използването на тези технологии не следва да застрашава неприкосновеността на 
личния живот, сигурността и безопасността на потребителя;

RAPEX
20. признава, че RAPEX е полезен и ефикасен инструмент за разпространяване на 

информация в държавите-членки относно мерките, предприети във връзка опасни 
продукти (продукти, представляващи сериозен риск), но този инструмент може да 
бъде допълнително подобрен;

21. призовава Комисията да позволи на специалистите, работещи в областта на 
безопасността на продуктите, потребителските организации и националните органи 
да имат достъп до цялата съответна информация;

22. приветства новите насоки на RAPEX, които допринасят за подобряването на 
функционирането на RAPEX; призовава Комисията да съгласува новия метод за 
оценка на риска с вече съществуващите методи за хармонизираните потребителски 
продукти, за да се подпомогнат органите за надзор на пазара в тяхната работа;

23. изразява особена загриженост, че всяка година има увеличение на нотификациите 
посредством RAPEX, свързани с продукти от китайски произход, което е повече от 
половината от нотификациите посредством RAPEX, и изглежда, че не е възможно 
да се определят производителите на тези продукти в 20% от случаите; 
следователно призовава да бъдат положени засилени усилия в международен 
мащаб и приветства сътрудничеството между ЕС, Китай и САЩ в областта на 
стратегиите за проследяемост на продукти; приветства всяка подкрепа, обучение и 
семинари, организирани от органите на ЕС и Китай за подобряване на 
безопасността на продуктите;

Онлайн продажби и митници
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24. изразява загриженост относно затрудненията, които изпитват органите за надзор на 
пазара при предприемането на действия срещу опасни продукти (продукти, 
представляващи сериозен риск), продавани онлайн;

25. приветства проекта на Комисията C2013 в областта на безопасността на 
продуктите, който ще изготви насоки за митнически контрол в ЕС, настоятелно 
призовава той да предостави конкретни инструменти, с които митническите органи 
да се справят с предизвикателствата на подходящия контрол върху вносните 
продукти, призовава за допълнително засилено сътрудничество между 
правоприлагащите органи;

26. призовава Комисията и органите на държавите-членки да гарантират подходящо 
обучение на служители, така че продуктите, представляващи риск, да продължат 
бъдат откривани; настоятелно призовава за по-добро сътрудничество между 
митническите органи и органите за надзор на пазара преди продуктите да бъдат 
пуснати на пазара;

Стандартизация
27. подчертава, че е необходимо органите за надзор на пазара да участват пълноценно 

в процеса на разработване на стандарти, тъй като това е подходящо средство да се 
гарантира, че доброволното прилагане на стандарти ще повиши сигурността за 
потребителите;

28. настоятелно призовава за подобряване на приложимите понастоящем процедури за 
установяване на европейските стандарти, за да се гарантира навременната реакция 
по отношение на нови или възникващи рискове по по-ефикасен начин; подчертава 
обаче, че новите или изменени процедури следва също така да бъдат обект на 
контрол от страна на Парламента; подчертава, че Парламентът следва също така да 
има правото да контролира процедурата за възприемане/прилагане на 
международни, неевропейски и други стандарти;

29. призовава стандартизацията да бъде ограничена до осигуряване на техническите 
средства, чрез които се постига или оценява спазването на дадено политическо 
решение; политическите въпроси, които имат пряко въздействие върху защитата на 
благоденствието на потребителите, следва да се разглеждат на политическо 
равнище, а не да се делегират на органите по стандартизация;

30. призовава за въвеждането на защитна процедура, която ще позволи на държавите-
членки да отправят официално възражение срещу даден стандарт (като например 
член 14 от Директивата относно безопасността на детските играчки 2009/48/EО); 
използването на защитна процедура следва да е възможно дори и преди цитирането 
на даден стандарт в Официален вестник на Европейския съюз;

31. призовава Комисията възможно най-скоро да предприеме нови стъпки, за да може 
да бъде засилено необходимото преразглеждане, което ще бъде от решаващо 
значение за сигурността на потребителите;

°
°       °
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32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 
и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съдържание

Добре функциониращият единен пазар ще означава и безопасни продукти и доверие от 
страна на потребителите. В преследване на целта за свободно движение и още по-
голямо разнообразие от продукти на пазара не трябва да забравяме сигурността за 
потребителите.  

Общ преглед в областта на безопасността на продуктите показва, че през последното 
десетилетие станахме свидетели на напредък, що се отнася до безопасност на 
продуктите в ЕС. Правителствата и компаниите поемат отговорността да гарантират 
по-безопасни продукти и вследствие на законодателството на равнище ЕС вече е 
налице общ подход към изискванията по отношение на продуктите, които подобриха 
общата безопасност на продуктите в рамките на вътрешния пазар.

Макар да се наблюдава напредък, все още са възможни подобрения, на което трябва да 
се обърне внимание, тъй като в тази област това положение може да застраши 
сигурността на потребителите, а понякога дори да има фатални последици;

Всяка година стават фатални злополуки, например когато деца използват продукти, 
които не са нито създадени, нито използвани по безопасен начин. Един от последните 
примери в тази насока засяга завесите, като деца са се задушавали в шнуровете, 
предназначени за вдигане и спускане на завесите. В структурата на настоящето 
законодателство продукти от този тип не могат да бъдат спрени или променени бързо, 
макар това да попада в приложното поле на Директивата относно ОБП. За изменение на 
продукта е необходим стандарт, а процесът на разработване на стандарт отнема 
прекалено много време в рамките на съществуващото към момента законодателство. 
Поради това тези завеси са напълно законни и потребителите могат да ги купят в много 
магазини в цяла Европа.

Докладчикът иска да подчертае важността на преразглеждането на настоящото 
европейско законодателство относно безопасността на продуктите, така че продуктите, 
които са опасни, да могат да бъдат намирани и спрени. 

Европейската Директива 2001/95/EО относно общата безопасност на продуктите 
(Директивата относно ОБП), която регламентира общите изисквания за безопасност на 
продуктите, е приета преди почти 10 години и трябва да бъде преразгледана.

Преразглеждането на тази Директивата относно ОБП е необходимо и за да бъде 
приведена тя в съответствие с Новата законодателна рамка (НЗР), приета през юли 2008 
г., за да се избегне излагането на риск целта за съгласуван вътрешен пазар за 
хармонизирани и нехармонизирани продукти и да се гарантира цялостна защита на 
интересите на потребителите.

Понастоящем приложните полета на НЗР и на Директивата относно ОБП частично се 
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припокриват. Необходимо е да се проучи как да се гарантира, че има съгласуваност 
между хармонизирани и нехармонизирани стоки, да се осигури оптимална защита на 
потребителите, както и пълна прозрачност за производителите. Поради това е важно да 
се гарантира, че няма да продължава ситуацията, при която има два припокриващи се 
пласта от различни правила за надзор на пазара, приложими спрямо хармонизираните 
стоки в зависимост от това дали става дума за потребителски стоки или не. Освен това 
и рамката, и директивата съдържат хоризонтални разпоредби, които се прилагат, 
съгласно принципа на lex specialis, в допълнение на секторните директиви за 
хармонизация. В такъв случай съответната законодателна рамка ще се определя от във 
всеки от трите елемента: НЗР, Директивата относно ОБП и секторните директиви за 
хармонизация. Тази сложност трябва да бъде преразгледана и да се намери решение.

Надзорът на пазара е тясно свързан с безопасността на продуктите, тъй като е основен 
елемент за гарантиране на това, че продуктите са в съответствие с изискванията, 
установени в съответното законодателство на Общността в областта на хармонизацията 
и че те не застрашават нито един аспект на обществения интерес. Очевидно надзорът на 
пазара е дейност, която представлява предизвикателство за редица държави-членки, тъй 
като изглежда, че не успяват да предоставят необходимите ресурси за ефикасен надзор 
на пазара. Това е крайно обезпокоителна тенденция, която подкопава усилията за 
постигане на по-висока степен на безопасност на продуктите. 

Основни въпроси, разгледани от докладчика

Преработване на Директивата относно ОБП и привеждане в съответствие с НЗР
Докладчикът подчертава необходимостта от преработване на Директивата относно 
общата безопасност на продуктите с цел да се актуализират общите правила относно 
изискванията за безопасност на продуктите и да се приведе законодателството в 
съответствие с НЗР. Докладчикът отчита законодателните разлики между Директивата 
относно ОБП и НЗР, като същевременно отбелязва, че има области, които не са 
покрити от двата акта, както и области, в които те се припокриват. Това налага 
привеждането им в съответствие, за да не възникват съмнения за съответните органи за 
надзор на пазара.  

Засилване на надзора на пазара
Необходимостта от засилване на надзора на пазара също е засегната от докладчика, 
който призовава за по-значително и по-добро изпълнение на съществуващите 
разпоредби. Необходима е още обмяна на знания и опит между държавите-членки, така 
че най-добрите практики за надзор на пазара да се разпространяват в ЕС. Това ще 
доведе до пазар, на който потребителите могат да се чувстват сигурни, а за дружествата 
ще стане по-ясно кои правила се прилагат в цяла Европа. Поради това държавите-
членки се призовават да предоставят достатъчно ресурси за извършване на 
необходимия надзор на пазара.

С цел да се уеднакви равнището на сигурност в целия Съюз и да се засили надзорът на 
пазара, една от основните визии на докладчика е въвеждането на, например, „Регламент 
относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара“, включващ 
хармонизирани и нехармонизирани продукти в единен законодателен акт, за да се 
гарантира, че продуктите на пазара са безопасни.
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Проследяемост
По отношение на специфичните промени в Директивата относно ОБП докладчикът 
предлага да се предприемат конкретни стъпки по отношение на проследимостта. 
Когато някъде в Европа бъдат открити опасни продукти, е важно съответните органи да 
могат да спрат производството на тези продукти и да накарат дружествата да върнат 
или оттеглят продуктите от европейския пазар. Това ще създаде повече доверие сред 
потребителите що се отнася до купуването на продукти на европейския пазар. Освен 
това се предлага база данни от информация относно безопасността на потребителските 
продукти, създадена така, че европейските потребители и дружества да могат да 
споделят информация и опит във връзка с опасни продукти и да определят на 
статистически принцип кои типове продукти предизвикват най-много злополуки. 

Докладчикът приветства новите инициативи и технологии за проследяване на 
продукти. Това ще позволи на органите, дружествата и потребителите да локализират 
продуктите, които са се оказали опасни, след като са навлезли на европейския пазар. В 
същото време докладчикът подчертава, че проследимостта не може да нарушава 
личната сфера на лицата. По отношение на сътрудничеството относно проследимостта 
докладчикът предлага по-голям достъп до информация в системата RAPEX за 
специалистите, работещи в сферата на безопасността, организациите на потребителите 
и националните органи в комбинация с по-общото споделяне на информация, 
предложено в гореспомената база данни.

Трябва да се обърне внимание на уязвимите потребители 
Докладчикът предлага също така да се насочи вниманието към най-уязвимите 
потребители на единния пазар, напр. децата, възрастните хора и хората с увреждания. 
Европейската общност има особена отговорност спрямо тези групи, включително 
когато става дума за безопасност на продуктите. 

Продукти, привлекателни за децата 
В рамките на акцента върху засилване на изискванията за безопасност на продуктите и 
на надзора на пазара докладчикът иска да изтъкне защитата на децата. Продуктите за 
деца и продуктите, привлекателни за децата, са два от основните обекти на внимание от 
страна на докладчика.

Засилен акцент върху безопасността на продуктите в ранна фаза
За да се сведе до минимум рискът от пускане на опасни продукти на пазара, 
докладчикът предлага задължение за производителите да извършват анализ на риска 
още във фазата на създаването. Това ще осигури засилен акцент върху безопасността на 
продукти в ранните фази на разработването на продуктите и ще предотврати много от 
трагичните злополуки, които се случват в днешно време. Според докладчика 
преработената Директива относно ОБП ще пренастрои процедурите от обикновена 
реакция и ограничаване на щетите при злополуки към по-ранно обмисляне и познаване 
на рисковете, което ще бъде от полза както на производителите, така и на 
потребителите.

Докладчикът предлага също така създаването на бюра за обучение относно 
безопасността на продуктите, свързани със службите за контакт във връзка с продукти 
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в държавите-членки в съответствие с установената в САЩ система. Това бюро следва 
да улеснява обучението и образованието за производители, органи, потребители и др. в 
областта на безопасността на продуктите. 

Безопасността на продуктите в глобална перспектива
Глобализацията също е аспект, отчетен в доклада. В глобализирания в по-голяма степен 
свят, в който все повече и повече продукти произхождат от други страни, особено от 
Китай, международното сътрудничество по въпроси, свързани с безопасността на 
продуктите, се приветства от докладчика. Като си сътрудничат, ЕС и неговите 
търговски партньори ще могат да се съсредоточат ефективно върху безопасността и 
проследимостта на продуктите, преди продуктите да се окажат на европейския пазар.

Онлайн търговия
Вниманието е насочено и към продуктите, които се продават онлайн. Все повече и 
повече продукти се търгуват в интернет и преминават европейските граници.  За да се 
засили доверието на потребителите и да се направи пазарът в интернет по-прозрачен и 
достъпен за дружествата, докладчикът има за цел въвеждането на общи правила за 
безопасност на продуктите, продавани онлайн. 

Стандартизация – участие на производителите 
На последно място, в съответствие със споделянето на най-добри практики, органите за 
надзор на пазара следва да участват активно в процеса на изготвяне на стандарти, тъй 
като това е подходящо средство да се гарантира, че прилагането на стандартите е 
изпълнимо, когато се провежда в държавите-членки.


