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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в 
рамките на единния пазар
(2019/2190(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 продуктите, 

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

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 

– като взе предвид регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на 
продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) 
№ 765/2008 и (ЕС) № 305/2011, 

– като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на 
мрежите и информационните системи в Съюза (Директивата за мрежова и 
информационна сигурност), 

– като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно 
автоматизираните процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на 
потребителите и на свободното движение на стоки и услуги1, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2019 г. относно всеобхватната 
европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и 
роботиката2, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2018 г. относно блоковата 
верига: далновидна търговска политика3, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно пакета за 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0032.
2 Приети текстове, P8_TA(2019)0081.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0528.
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единния пазар4, 

– като взе предвид своята резолюция от 3 октомври 2018 г. относно технологиите на 
разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на 
посредничеството5, 

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно Европейски 
стандарти за 21-ви век6, 

– като взе предвид работната програма на Комисията за 2020 г., озаглавена „Съюз с 
по-големи амбиции“ (COM(2020)0037), 

– като взе предвид доклада на Комисията от 19 февруари 2020 г. относно 
последиците от изкуствения интелект, интернет на нещата и роботиката за 
безопасността и отговорността (COM(2020)0064), 

– като взе предвид Бялата книга на Комисията от 19 февруари 2020 г. относно 
изкуствения интелект – Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на 
доверие (COM(2020)0065), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г. относно 
изграждането на цифровото бъдеще на Европа (COM(2020)0067), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г. относно 
дългосрочен план за действие за по-добро прилагане и изпълнение на правилата 
на единния пазар (COM(2020)0094), 

– като взе предвид Насоките относно етичните аспекти за надежден изкуствен 
интелект на експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения 
интелект на Комисията, публикувани на 8 април 2019 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 април 2019 г. относно 
изграждането на доверие в ориентирания към човека изкуствен интелект 
(COM(2019)0168), 

– като взе предвид доклада, озаглавен „Политически и инвестиционни препоръки за 
надежден изкуствен интелект“, публикуван на 26 юни 2019 г. от експертната 
група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект, 

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, 

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2020), 

А. като има предвид, че единният пазар за стоки е един от най-важните 
икономически стълбове на ЕС и че търговията със стоки понастоящем генерира 

4 Приети текстове, P8_TA(2018)0511.
5 Приети текстове, P8_TA(2018)0373.
6 Приети текстове, P8_TA(2017)0278.
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около една четвърт от БВП на ЕС и три четвърти от търговията в рамките на ЕС; 

Б. като има предвид, че нововъзникващите технологии трансформират 
характеристиките на продуктите и че следователно те трябва да бъдат разгледани 
от гледна точка на гарантирането на защитата на потребителите и правната 
сигурност; като има предвид, че докладът на Комисията относно последиците от 
изкуствения интелект (ИИ), интернета на нещата и роботиката за безопасността и 
отговорността проправя пътя към постигането на тази цел; 

1. подчертава, че във връзка с кризата, предизвикана от COVID-19, за защитата на 
гражданите на ЕС е изключително важно да се осигури възможно най-високо 
равнище на безопасност на всички продукти, необходими за справяне с 
извънредната ситуация, особено на медицинските изделия и предпазните 
средства, включително на продуктите, идващи от държави извън ЕС; призовава 
поради това Комисията и държавите членки да засилят координираните си 
действия в областта на безопасността на продуктите; 

Безопасност на всички продукти

2. приветства Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара, но подчертава, 
че с изключение на разпоредбите за митническите проверки, той се отнася само за 
продукти, попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, 
докато около една трета от всички продукти в обращение в ЕС попадат извън този 
обхват; настоятелно призовава Комисията да актуализира правилата за надзор на 
пазара, включително тези за „нехармонизираните“ продукти, за да могат те да 
изпълняват предназначението си в цифровата ера; 

3. посочва необходимостта от привеждане на правилата за безопасност на 
продуктите в съответствие с цифровия свят; отправя искане към Комисията да 
включи предизвикателствата, свързани с нововъзникващите технологии, като 
изкуствения интелект (ИИ), интернет на нещата (ИН) и роботиката, при 
преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите 
(GPSD), както и да установи и запълни пропуските в съществуващото 
законодателство, като Директивата относно машините и Директивата за 
радиосъоръженията, като същевременно избягва дублирането на законодателство; 

4. призовава Комисията да промени определението на „продукт“ при 
преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите, 
така че то да отразява сложността на нововъзникващите технологии, включително 
самостоятелния софтуер и софтуер или актуализации, които водят до съществена 
промяна на продукта и до фактически до нов продукт; 

5. изразява убеждение си, че ИИ, вграден в продукти, може да промени естеството 
на продуктите и да има последици за тяхната безопасност след пускането им на 
пазара, по-специално в резултат на актуализации или в случай на технологии за 
самообучение; настоятелно призовава Комисията да разгледа дали „пускането на 
пазара“ следва да остане решаващия момент, в който икономическият оператор 
трябва да гарантира безопасността на продукта; 

6. изразява съгласието си, че системите на ИИ следва да бъдат безопасни, за да 
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бъдат надеждни, както се посочва в Етичните насоки за надежден изкуствен 
интелект, изготвени от експертната група на високо равнище; изразява 
убеждението си, че е необходим общ подход на равнище ЕС към ИИ, 
включително общо определение, за да се избегне фрагментиране на вътрешния 
пазар, което би подкопало доверието на гражданите и предприятията, би създало 
правна несигурност и би отслабило икономическата конкурентоспособност на ЕС; 

Съответствие на продуктите с правилата за безопасност

7. насърчава Комисията да разработи мерки, като например схеми за основани на 
риска оценки и механизми за оценка на съответствието, там където такива все 
още не съществуват, за гарантиране на безопасността и сигурността на 
продуктите с вградени нововъзникващи технологии, както и да предостави 
подкрепа за МСП за намаляване на тежестта, която тези мерки могат да създадат; 

8. настоятелно призовава Комисията да преценява, в случай на необходимост от 
повторна оценка на продуктите, възможността от проява на повече гъвкавост за 
продуктите с нисък риск за целите на оценката на съответствието, за да се намали 
административната тежест и да се улесни обновяването на продуктите; 

9. отправя искане към Комисията и държавите членки да вземат предвид 
поведението на автономно самообучение на ИИ през целия жизнен цикъл на 
продукта; призовава за упражняването на надзор от човек и за ефективни 
проверки на високорисковите продукти на ИИ, за да се гарантира безопасността 
на продукта; 

10. насърчава икономическите оператори да интегрират механизми за безопасност в 
нововъзникващите технологии, включително механизми за саморегулиране и 
предотвратяване на качването на опасен софтуер, да повишават осведомеността за 
свързаните с безопасността проблеми на своите продукти и да гарантират 
безопасността през целия жизнен цикъл на продуктите; 

11. призовава Комисията и държавите членки да подобрят инфраструктурата за 
свързаност, включително 5G, с цел повишаване на безопасността на свързаните 
продукти; 

12. изразява убеждението си, че киберсигурността на свързаните устройства може да 
компрометира безопасността на продуктите и че за това трябва да се търси 
решение при преразглеждането на съответните правила; 

13. призовава Комисията да ускори разработването на европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността на продуктите от областта на ИИ, интернет 
на нещата и роботиката, както и да създаде задължителни схеми за 
сертифициране на потребителски продукти, които да могат бързо да бъдат 
актуализирани, за да се адаптират към текущите рискове, без да се възпрепятстват 
иновациите; 

Ефективен надзор на пазара

14. насърчава държавите членки да увеличат ресурсите и експертния опит на своите 



PR\1198086BG.docx 7/13 PE647.016v01-00

BG

органи за надзор на пазара, да засилят сътрудничеството помежду им, 
включително на трансгранично равнище, да подобрят ефикасността и 
ефективността на проверките, както и да осигурят достатъчно и подходящи 
човешки ресурси в митническите служби, за да могат да бъдат установявани 
опасните продукти, по-специално от трети държави, и да се предотвратява 
обращението им на вътрешния пазар; 

15. настоятелно призовава държавите членки да определят минимален процент на 
вземане на проби за изпитване; и отправя искане към органите за надзор на пазара 
редовно да провеждат специфични за сектора проверки по метода „таен клиент“ 
поне веднъж годишно, по-специално за категориите продукти, за които се 
получават най-много сигнали на Портала за безопасност (Rapex); 

16. призовава Комисията бързо да приеме актове за изпълнение в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 2019/1020, и по-специално член 25 от него, с които да определи 
показатели и техники за проверки на хармонизирани и нехармонизирани 
продукти и да включи минимални изисквания по отношение на проверките на 
продукти, въвеждани на пазара на Съюза, за да се гарантира последователно, 
ефективно и еднакво прилагане на правото на Съюза; 

17. подчертава, че продуктите, закупени директно от потребители от икономически 
оператори извън ЕС, трябва да подлежат на ефективен контрол; призовава 
органите за надзор на пазара да предприемат подходящи проверки на тези 
продукти; 

18. отправя искане към Комисията да си сътрудничи с регулаторните органи на трети 
държави, да обменя с тях свързана с надзора на пазара информация за опасни 
продукти и да включва разпоредби за надзор на пазара във всички двустранни 
търговски споразумения; 

19. настоятелно призовава Комисията да подобри сътрудничеството между органите 
за защита на потребителите, органите за надзор на пазара и митническите органи, 
както на европейско, така и на международно равнище, което да позволи бърз 
трансфер на информация за опасни продукти; 

20. очаква Комисията да даде приоритет на безопасността на продуктите в своя план 
за действие за митниците; 

Безопасни продукти на онлайн местата за търговия

21. приветства Декларацията за безопасност на продуктите (Product Safety Pledge)7 за 
онлайн местата за търговия, но подчертава нейния доброволен характер; 
призовава Комисията да направи оценка на ролята, която местата за търговия 
биха могли да играят за подобряване на откриването на опасни продукти, и да 
предложи задължителни правила относно тяхната отговорност, вземайки предвид 
специалната роля на МСП като част от законодателния акт за цифровите услуги, 

7 Декларацията за безопасност на продуктите е доброволен ангажимент, поеман от онлайн местата за 
търговия по отношение на безопасността на нехранителни потребителски продукти, продавани онлайн от 
продавачи трети държави от юни 2018 г.
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преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите и 
всяко друго относимо законодателство; 

22. насърчава онлайн местата за търговия да реагират възможно най-бързо на 
уведомления от Rapex и да си сътрудничат ефективно с компетентните органи на 
държавите членки, като незабавно изтеглят от продажба опасни продукти и 
предприемат мерки за избягване на повторната им поява; отправя искане към 
Комисията да разработи насоки за онлайн местата за търговия относно това как да 
се реагира ефективно на опасни продукти; 

23. отправя искане към онлайн местата за търговия да засилят своето сътрудничество, 
да се консултират с Rapex преди пускането на продукти на своите уебсайтове, да 
обменят информация за продавачи, които нарушават правилата, да предприемат 
ефективни мерки срещу тях и техните вериги на доставки, и да разработят лесно 
достъпен инструмент за потребителите за сигнализиране за опасни продукти; 

24. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да задължат онлайн 
местата за търговия да създадат интерфейс с Rapex, за да се гарантира, че 
предлаганите за продажба продукти са безопасни, и да добавят връзка към Rapex 
на своите уебсайтове, за да се повиши осведомеността относно тази платформа; 

25. отправя искане към Комисията да прецени необходимостта от изискване онлайн 
платформите да имат въведени ефективни и подходящи предпазни мерки срещу 
появата на реклами на опасни продукти; 

26. призовава Комисията да договори амбициозно споразумение на СТО за 
електронната търговия, за да се подобри спазването на правилата за безопасност 
на продуктите онлайн на европейско и международно равнище; 

Програма на Комисията за стандартите от 2020 г. и проследимост

27. приветства факта, че в Европейската програма за стандартизация за 2020 г. се 
разглеждат предизвикателствата, възникващи в рамките на цифровия единен 
пазар, като ИИ, интернет на нещата, защитата на данните, включително на 
здравните данни, киберсигурността и автоматизираната мобилност; отправя 
искане към Комисията да определи стандарти, позволяващи внедряване на 
оперативно съвместими технологии за осигуряване на безопасни за целия ЕС 
нововъзникващи технологии; 

28. подчертава, че проследимостта по веригата на доставки е от ключово значение за 
подобряването на безопасността на продуктите, тъй като ясната и надеждна 
информация за продуктите дава възможност на потребителите, включително на 
хората с увреждания, да направят информиран избор и позволява на органите за 
надзор на пазара да извършват своите дейности; отправя искане към Комисията да 
направи съответната актуализация на правилата относно изискванията за 
проследимост на нехармонизираните продукти; 

29. отправя искане към Комисията да направи оценка на това как технологията на 
разпределения регистър и блокверигата биха могли да повишат безопасността на 
продуктите чрез подобряване на проследимостта на продуктите по цялата верига 
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на доставки, включително чрез тяхната стандартизация; 

Обратно изземване на продукти 

30. отбелязва, че потребителите реагират слабо на съобщенията за обратно изземване 
на продукти и че опасни продукти продължават да се използват, въпреки 
съобщенията за обратното им изземване; отправя искане към Комисията да 
публикува насоки относно процедурите за обратно изземване, включително 
контролен списък с конкретни изисквания, за да се увеличи броят на достигнатите 
потребители, като същевременно има предвид, че обратното изземване на 
продукти може да изправи МСП пред значителни предизвикателства; 

31. отправя искане към търговците на дребно, онлайн местата за търговия и 
потребителските сдружения да играят по-голяма роля в обратното изземването на 
опасни продукти, закупени онлайн или офлайн, като осигуряват предоставянето 
на съответната информация на потребителите; 

32. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да засилят трансграничния 
обмен на най-добри практики по отношение на обратното изземване на продукти, 
да повишат равнищата на регистриране на продуктите, така че да се улесни 
установяването на засегнатите потребители, дори при трансгранични покупки, и 
да дадат възможност на икономическите оператори да използват данни, като 
схеми за лоялни клиенти, за да достигат до потребителите, без да нарушават 
правилата на Общия регламент относно защитата на данните; 

33. призовава държавите членки да предвидят икономическите оператори да 
представят кратък отчет за обратна връзка при обратни изземвания на продукти 
на органите за надзор на пазара, за да се оцени ефективността на изземването; 

°

° °

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Единният пазар позволява търговия с милиони продукти в рамките на Европейския 
съюз. Трябва да се грижим за това тези продукти да са безопасни и по този начин да 
пазим здравето на потребителите. Докладчикът е убедена, че са необходими повече 
усилия за повишаване на безопасността на продуктите и за гарантиране на високо 
равнище на защита на потребителите. 
Съществуващите правила за безопасност на продуктите трябва да бъдат преразгледани, 
за да бъдат съобразени с цифровата трансформация. Това се отнася както за 
специфичното за сектора законодателство, като например Директивата относно 
машините8, Директивата за радиосъоръженията9, Директивата за ниското напрежение10 
и Директивата за детските играчки11, така и за Директивата относно общата 
безопасност на продуктите12. Необходимото преразглеждане на тези правила трябва да 
гарантира на потребителите високо равнище на безопасност на всички продукти и 
ефективен надзор на тази безопасност. 

Безопасност на всички продукти

През 2021 г. влиза в сила Регламентът относно надзора на пазара и съответствието на 
продуктите (Регламент (ЕС) 2019/1020). Това ще доведе до значителни подобрения в 
надзора на пазара, като например засилено трансгранично сътрудничество между 
органите за надзор на пазара. Тези подобрения обаче се отнасят само за продуктите, 
които попадат в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация. 
„Нехармонизирани“ продукти остават незасегнати от тези промени, с изключение на 
някои разпоредби за контрол. Това ще доведе до неприемлива ситуация, при която 
например едно легло за кукла, което като детска играчка попада в обхвата на 
хармонизираните правила, подлежи на по-строги правила от едно детско легло, което 
като мебел принадлежи към групата на „нехармонизираните“ продукти. Поради това 
докладчикът предлага адаптиране на съществуващите правила така че 
„нехармонизираните“ продукти също да подлежат на високо равнище на защита.

Необходими са още промени за разширяване на обхвата съществуващите правила за 
безопасност, така че в него да влизат и продуктите, използващи нови технологии, като 
изкуствен интелект (ИИ), интернет на нещата и роботиката. Поради това е необходимо 
прецизиране на съществуващите правила и запълване на регулаторните пропуски. Така 
например трябва да се преразгледат съществуващите определения за продукт. 
Въпросът дали софтуер или негови актуализации могат да се считат за самостоятелни 

8 Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за 
изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст), (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24)
9 Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането 
на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и 
за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62)
10 Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране 
на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, 
предназначени за използване в определени граници на напрежението, (ОВ  L 96, 29.3.2014 г., стр. 357)
11 Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността 
на детските играчки, (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1)
12 Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите, (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4)
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продукти, когато имат отношение към безопасността, трябва да бъде изяснен. Както и 
въпросът дали „пускането на пазара“ следва да остане решаващия момент в оценката на 
безопасността на даден продукт. Това е особено важно, като се има предвид например 
възможността един продукт самостоятелно да развива своите свойства, които с течение 
на времето може да променят неговите функции. 

Съответствие с правилата за безопасност на продуктите

Докладчикът изразява убеждението си, че продуктите следва да бъдат безопасни през 
целия си жизнен цикъл. Правилата за безопасност на продуктите, които обхващат 
новите технологии, трябва да отчитат специфичните характеристики на тези 
технологии. Необходимо е да се създаде единна европейска правна рамка за ИИ, в 
която да се прави разграничение между ИИ с висок и с нисък риск, като се използва 
основан на риска подход, за да се постигне всеобхватно ниво на сигурност, като 
същевременно се избягва фрагментиране на вътрешния пазар. Докладчикът предлага да 
се разгледат вече съществуващите критерии за оценка на съответствието и да се 
приемат съответни мерки за запълване на пропуските. Тя счита, че продуктите, 
съдържащи ИИ, интернет на нещата или роботика с нисък риск, следва да подлежат на 
опростена оценка на съответствието. 
Важно е също така предложените мерки да не натоварват излишно предприятията като 
цяло и по-специално МСП, които са гръбнакът на единния европейски пазар.

Ефективен надзор на пазара

И най-добрите правила за безопасност на продуктите се обезсмислят ако няма 
ефективен надзор на спазването им. Прилагането на правилата за безопасност на 
продуктите и за надзор на пазара е въпрос от компетентността на държавите членки. 
Националните органи за надзор на пазара, чиято роля се засилва с Регламент (ЕС) 
№ 1020/2019, играят решаваща роля в това отношение. Те вършат добра работа, но 
въпреки това тяхната ефективност би могла да бъде повишена и поради това 
докладчикът счита, че органите за надзор на пазара следва да разполагат с достатъчно 
ресурси и персонал, за да могат да изпълняват ефективно своята важна роля. 
Докладчикът счита, че е необходимо също така засилено сътрудничество както между 
отделните органи за надзор на пазара, така и между органите за надзор на пазара и 
митническите органи. Определянето на минимален процент на вземане на проби за 
изпитване и систематичното провеждане проверки по метода „таен клиент“ биха могли 
да подобрят установяването на опасни продукти и да гарантират последователно 
прилагане на европейските правила за безопасност на продуктите. 
Преди всичко докладчикът очаква продуктите, закупени онлайн и внесени от трети 
държави, да бъдат проверявани също толкова внимателно от органите за надзор на 
пазара. Това все още не се прилага в достатъчна степен и поради това е необходим по-
ефикасен контрол, за да се повиши безопасността на всички продукти. 

Сигурни продукти на онлайн местата за търговия

69% от ползвателите на интернет са пазарували онлайн през 2018 г. Броят на 
продаваните онлайн продукти нараства всяка година. Този „нов“ пазар не трябва да 
нарушава принципа на безопасност на продуктите. Докладчикът счита, че що се отнася 
до защитата на потребителите от опасни продукти, това, дали един продукт е закупен 
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онлайн или офлайн, не следва да има никакво значение. 
От една страна, онлайн местата за търговия позволяват бърз достъп до широка гама 
продукти, но от друга страна те крият рискове, тъй като не поемат отговорност за 
предлаганите продукти. Докладчикът счита, че онлайн местата за търговия следва да 
поемат по-голяма отговорност. Това би могло да включва например проактивно 
установяване на опасни продукти от страна на онлайн местата за търговия, като 
например проверки за сигнали за даден продукт, получени в Системата за бърз обмен 
на информация за опасни нехранителни стоки – Портала за безопасност (Rapex). Това 
би могло да стане чрез създаването на подходящ интерфейс. Днес опасните продукти, 
които са били отстранени от едно онлайн място за търговия, се появяват отново на 
друго. На това би могло да се противодейства с увеличаване на обмена на информация 
между онлайн местата за търговия.

Освен това органите за надзор на пазара следва също така да обръщат повече внимание 
на онлайн местата за търговия, за да се постигне баланс с надзора при традиционната 
търговия, като по този начин ще се повиши не само безопасността на продуктите, но и 
лоялната конкуренция на пазара на ЕС.

Проследимост и обратно изземване

Проследимостта по веригата на доставки е от решаващо значение за подобряване на 
безопасността на продуктите. Дали това става чрез блокверига или други технологии не 
е от съществено значение. От съществено значение е тези технологии да са оперативно 
съвместими и да имат потенциала да допринасят значително за повишаване на 
безопасността на продуктите, по-специално на продукти, които използват ИИ, интернет 
на нещата или роботика.

Накрая, но не на последно място, докладчикът призовава за подобряване на 
ефективността на обратното изземване. Информацията за обратно изземване на 
нехранителни продукти в повечето случаи не достига до потребителите и опасните 
продукти продължават да се използват. Този проблем трябва да бъде решен възможно 
най-скоро и поради това докладчикът предлага редица мерки за повишаване на 
ефективността на обратното изземване.

Според докладчика предложените в настоящия проектодоклад мерки ще повишат 
безопасността на продуктите и по този начин ще увеличат доверието на гражданите на 
ЕС в общия европейски вътрешен пазар, включително по време на криза.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or 
person

Independent Retail Europe
Plastics Europe
European Telecommunication Network Operators´ Association
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)
BIC
DEKRA
Bitcom
Digital Europe
Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)
Der Mittelstandsverbund
Bundesverband deutscher Industrie (BDI)
Toy Industrie
Eurochamber
Facebook
Finnish Commerce Federation
French Retail Federation
Markenverband (German Brands Association)


