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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om håndtering af produktsikkerhed i det indre marked
(2019/2190(INI))

Europa-Parlamentet

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 
2001 om produktsikkerhed i almindelighed, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 
2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets 
afgørelse 93/465/EØF, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 
oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF 
og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 
97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om 
ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1673/2006/EF, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 
2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 
2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 
om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og 
informationssikkerhed i hele Unionen (NIS-direktivet), 

– der henviser til sin beslutning af 12. februar 2020 om automatiserede 
beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser1, 

– der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om en omfattende europæisk 
industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi2, 

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2018 om blockchain: en fremadskuende 
handelspolitik3, 

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2018 om pakken for det indre marked4, 

– der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2018 om distributed ledger-teknologier og 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0032.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0081.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0528.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0511.
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blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling5, 

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om europæiske standarder til det 21. 
århundrede6, 

– der henviser til Kommissionens arbejdsprogram for 2020 "En mere ambitiøs Union" 
(COM(2020)0037), 

– der henviser til Kommissionens rapport af 19. februar 2020 om de konsekvenser, som 
kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi vil have for sikkerhed og 
erstatningsansvar (COM(2020)0064), 

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 19. februar 2020 om kunstig intelligens – en 
europæisk tilgang til ekspertise og tillid (COM(2020)0065), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 om "Europas digitale 
fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 om en langsigtet 
handlingsplan for bedre gennemførelse og håndhævelse af reglerne for det indre marked 
(COM(2020)0094), 

– der henviser til de "Etiske retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens" fra 
Kommissionens Ekspertgruppe på Højt Niveau vedrørende Kunstig Intelligens, 
offentliggjort den 8. april 2019, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. april 2019 om opbygning af tillid til 
menneskecentreret kunstig intelligens (COM(2019)0168), 

– der henviser til rapporten med titlen "Policy and investment recommendations for 
trustworthy artificial intelligence" (Politiske og investeringsmæssige henstillinger 
vedrørende pålidelig kunstig intelligens) fra Kommissionens Ekspertgruppe på Højt 
Niveau vedrørende Kunstig Intelligens, offentliggjort den 26. juni 2019, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 54, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A9-0000/2020), 

A. der henviser til, at det indre marked for varer er en af EU's vigtigste økonomiske 
hjørnesten, og at handel med varer i øjeblikket skaber omkring en fjerdedel af EU's 
BNP og tre fjerdedele af handelen inden for EU; 

B. der henviser til, at fremspirende teknologier forandrer produkters egenskaber og derfor 
skal håndteres på en sådan måde, at forbrugerbeskyttelsen og retssikkerheden er sikret; 
der henviser til, at Kommissionens rapport om sikkerhed og erstatningsansvar i 
forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi baner vejen for 

5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0373.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0278.
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at opnå dette; 

1. understreger, at det som følge af covid-19-krisen er af altafgørende betydning for 
beskyttelsen af EU's borgere, at der er den største sikkerhed ved alle produkter, der er 
nødvendige for at klare nødsituationen, navnlig medicinsk udstyr og værnemidler, og 
det gælder også produkter fra lande uden for EU; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at styrke deres koordinerede foranstaltninger inden for 
produktsikkerhedslovgivningen; 

Sikkerhed ved alle produkter

2. glæder sig over forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning, men fremhæver, 
at den med undtagelse af toldkontrol kun finder anvendelse på produkter, der er 
omfattet af EU's harmoniseringslovgivning, og det i en situation, hvor omkring en 
tredjedel af alle produkter, der er i omløb i EU, er ikkeharmoniserede produkter; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at opdatere markedstilsynsreglerne, herunder 
reglerne for ikkeharmoniserede produkter, og gøre dem egnede til deres formål i den 
digitale tidsalder; 

3. påpeger behovet for at tilpasse produktsikkerhedsreglerne til den digitale verden; 
anmoder Kommissionen om at tage fat på udfordringerne i forbindelse med 
fremspirende teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi 
i forbindelse med dens revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og til 
at identificere og lukke huller i den eksisterende lovgivning, f.eks. direktivet om 
maskiner og direktivet om radioudstyr, og samtidig undgå overlappende lovgivning; 

4. opfordrer Kommissionen til at omdefinere termen "produkt" som led i revisionen af 
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, således at det afspejler kompleksiteten 
i de fremspirende teknologier, herunder stand alone-software og software eller 
opdateringer, som medfører en væsentlig ændring af produktet, der fører til, at der reelt 
er tale om nyt produkt; 

5. er overbevist om, at kunstig intelligens indlejret i produkter kan ændre produkternes 
karakter og have en indvirkning på deres sikkerhed, efter at de er blevet bragt i 
omsætning, navnlig som følge af opdateringer eller i tilfælde af selvlærende teknologi; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje, hvorvidt tilgangen med "at 
bringe i omsætning" som det afgørende tidspunkt, hvor den økonomiske aktør skal 
garantere produktets sikkerhed, er en tilgang, der stadig er egnet til formålet; 

6. er enigt i, at kunstig intelligens-systemer bør være sikre for at være pålidelige som 
beskrevet af Ekspertgruppen på Højt Niveau i dens Etiske retningslinjer for pålidelig 
kunstig intelligens; er overbevist om, at en EU-dækkende tilgang til kunstig intelligens, 
herunder en fælles definition, er nødvendig for at undgå en opsplitning af det indre 
marked, hvilket ville undergrave borgernes og virksomhedernes tillid, skabe 
retsusikkerhed og svække EU's økonomiske konkurrenceevne; 

Overholdelse af produktsikkerhedsreglerne

7. tilskynder Kommissionen til at udvikle foranstaltninger såsom risikobaserede 
vurderingsordninger og mekanismer til overensstemmelsesvurdering, hvor disse endnu 
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ikke findes, for at garantere sikkerheden ved produkter med indlejrede fremspirende 
teknologier og til at yde støtte til SMV'er med henblik på at mindske den byrde, som 
sådanne foranstaltninger kan medføre; 

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til i tilfælde af en nødvendig revurdering af 
produkter at vurdere, om der kan overvejes mere fleksibilitet for lavrisikoprodukter i 
forbindelse med overensstemmelsesvurderingen med det formål at mindske den 
administrative byrde og fremme produktmodernisering; 

9. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tage højde for den kunstige 
intelligens' selvstændige selvlæringsadfærd i hele produktets levetid; opfordrer til 
menneskeligt tilsyn og effektiv kontrol med højrisikoprodukter med kunstig intelligens 
for at sikre produktsikkerheden; 

10. tilskynder økonomiske aktører til at integrere sikkerhedsmekanismer i de fremspirende 
teknologier, herunder selvreparationsmekanismer, for at forhindre, at usikker software 
uploades, og for at øge bevidstheden om sikkerhedsmæssige problemer ved deres 
produkter og sikre sikkerheden i hele et produkts livscyklus; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre forbindelsesinfrastrukturen, 
herunder 5G, for at forbedre sikkerheden ved forbundne produkter; 

12. er overbevist om, at cybersikkerheden ved forbundne enheder kan bringe 
produktsikkerheden i fare, og at dette er nødt til at blive taget op i forbindelse med 
revisionen af de relevante bestemmelser; 

13. opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at udvikle en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning for produkter inden for kunstig intelligens, 
tingenes internet og robotteknologi og på at skabe obligatoriske certificeringsordninger 
for forbrugerprodukter, der hurtigt kan opdateres for at blive tilpasset de aktuelle risici 
uden at hindre innovation; 

Effektiv markedsovervågning

14. tilskynder medlemsstaterne til at øge deres markedstilsynsmyndigheders ressourcer og 
ekspertise, styrke deres indbyrdes samarbejde, herunder det grænseoverskridende, og 
forbedre effektiviteten af kontrollen samt til at tilføre toldmyndighederne menneskelige 
ressourcer i et forsvarligt omfang, således at de er i stand til at finde frem til usikre 
produkter, navnlig fra tredjelande, og forhindre, at de bringes i omsætning på det indre 
marked; 

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fastsætte mindstesatser for stikprøver; og 
anmoder markedsovervågningsmyndighederne om regelmæssigt og mindst en gang om 
året at udføre sektorspecifik mystery shopping, navnlig for de produktkategorier, der er 
mest anmeldt på Safety Gate (Rapex); 

16. opfordrer Kommissionen til hurtigt at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med forordning (EU) 2019/1020, særlig dens artikel 25, om 
fastsættelse af benchmarks og teknikker for kontrol af harmoniserede og 
ikkeharmoniserede produkter og til at medtage minimumskrav til kontrol af produkter, 
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der indføres på EU-markedet, med henblik på at sikre en konsekvent, effektiv og 
ensartet håndhævelse af EU-retten; 

17. understreger, at produkter, der indkøbes direkte af forbrugere fra økonomiske aktører 
uden for EU, skal underkastes en effektiv kontrol; opfordrer 
markedsovervågningsmyndighederne til at foretage passende kontrol af disse produkter; 

18. anmoder Kommissionen om at samarbejde med tilsynsmyndighederne i tredjelande og 
udveksle markedsovervågningsrelaterede oplysninger om farlige produkter med dem 
samt om at lade markedsovervågning indgå i alle bilaterale handelsaftaler; 

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til på europæisk og internationalt plan at 
forbedre samarbejdet mellem forbrugerbeskyttelses-, markedsovervågnings- og 
toldmyndigheder med henblik på at muliggøre hurtig overførsel af oplysninger om 
usikre produkter; 

20. forventer af Kommissionen, at den prioriterer produktsikkerhed i sin handlingsplan for 
told; 

Sikre produkter på onlinemarkedspladser

21. glæder sig over hensigtserklæringen om produktsikkerhed7, som onlinemarkedspladser 
kan gøre brug af, men fremhæver dens frivillige karakter; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, hvilken rolle markedspladserne kan spille med hensyn til at forbedre 
opdagelsen af usikre produkter, og til at foreslå obligatoriske regler for deres ansvar, 
under hensyntagen til SMV'ernes særlige rolle som en del af loven om digitale tjenester, 
revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og af anden relevant 
lovgivning; 

22. tilskynder onlinemarkedspladser til at reagere så hurtigt som muligt på meddelelser fra 
Rapex og til at samarbejde effektivt med medlemsstaternes kompetente myndigheder 
ved straks at trække usikre produkter tilbage og træffe foranstaltninger for at undgå, at 
de dukker op igen; anmoder Kommissionen om at udarbejde retningslinjer til 
onlinemarkedspladser for, hvordan man reagerer effektivt på usikre produkter; 

23. opfordrer onlinemarkedspladserne til at forbedre deres samarbejde, konsultere Rapex, 
før de sætter produkter på deres websteder, udveksle oplysninger om sælgere, der 
bryder reglerne, træffe effektive foranstaltninger over for dem og deres forsyningskæde, 
og udvikle et lettilgængeligt redskab for forbrugerne til indberetning af usikre 
produkter; 

24. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at pålægge 
onlinemarkedspladser at oprette en grænseflade med Rapex for at sikre, at de produkter, 
der udbydes til salg, er sikre, og til at indføre et link til Rapex på deres websteder for at 
øge bevidstheden om denne platform; 

7 Hensigtserklæringen om produktsikkerhed er en frivillig forpligtelse, som onlinemarkedspladserne påtager sig 
med hensyn til sikkerheden ved nonfoodforbrugerprodukter, der sælges online af tredjepartssælgere fra juni 
2018.
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25. anmoder Kommissionen om at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at kræve, at 
onlineplatforme indfører effektive og passende sikkerhedsforanstaltninger til håndtering 
af, når der forekommer reklamer for usikre produkter; 

26. tilskynder Kommissionen til at forhandle en ambitiøs WTO-aftale om e-handel igennem 
for at forbedre overholdelsen af produktsikkerhedsreglerne online på europæisk og 
internationalt plan; 

Kommissionens program for standarder for 2020 og sporbarhed

27. glæder sig over, at det europæiske standardiseringsprogram for 2020 omhandler de 
udfordringer, der opstår i det digitale indre marked, såsom kunstig intelligens, tingenes 
internet, beskyttelse af data, herunder sundhedsdata, cybersikkerhed og automatiseret 
mobilitet; anmoder Kommissionen om at fastlægge standarder, der gør det muligt at 
anvende interoperable teknologier med det formål, at fremspirende teknologier er sikre i 
hele EU; 

28. understreger, at sporbarhed i forsyningskæden er afgørende for at forbedre produkternes 
sikkerhed, eftersom klare og pålidelige oplysninger om produkter giver forbrugerne, 
herunder personer med handicap, mulighed for at træffe informerede valg og gør det 
muligt for markedsovervågningsmyndighederne at udføre deres arbejde; opfordrer 
Kommissionen til at ajourføre reglerne om krav til sporbarhed for ikkeharmoniserede 
produkter i overensstemmelse hermed; 

29. anmoder Kommissionen om at evaluere, hvordan distributed ledger-teknologi og 
blockchain kan forbedre produktsikkerheden ved at forbedre produkternes sporbarhed 
gennem hele forsyningskæden, herunder ved hjælp af standardisering af produkterne; 

Tilbagekaldelser 

30. bemærker, at forbrugerne reagerer ringe på tilbagekaldelser, og at usikre produkter 
fortsat anvendes, selv om de er blevet tilbagekaldt; opfordrer Kommissionen til at 
offentliggøre retningslinjer for tilbagekaldelsesprocedurer, herunder en tjekliste med 
konkrete krav, med henblik på at øge antallet af forbrugere, man når ud til, samtidig 
med at der tages hensyn til, at tilbagekaldelser kan skabe betydelige udfordringer for 
SMV'er; 

31. opfordrer detailhandlere, onlinemarkedspladser og forbrugerorganisationer til at spille 
en større rolle i forbindelse med tilbagekaldelser af usikre produkter, der er købt online 
eller offline, ved at sikre, at tilstrækkelige oplysninger er tilgængelige for forbrugerne; 

32. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme 
grænseoverskridende udveksling af bedste praksis for tilbagekaldelser, øge andelene af 
produktregistreringer, således at de berørte forbrugere lettere kan identificeres, selv ved 
køb på tværs af grænserne, og gøre det muligt for økonomiske aktører at anvende data – 
f.eks. loyalitetsordninger – for at nå ud til forbrugerne uden at overtræde reglerne i den 
generelle forordning om databeskyttelse; 

33. opfordrer medlemsstaterne til at indføre en ikkebyrdefuld feedbackrapport om 
tilbagekaldelser foretaget af økonomiske aktører, som skal indgives til 
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markedsovervågningsmyndighederne til vurdering af, hvor effektiv en tilbagekaldelse 
har været; 

°

° °

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Det fælles indre marked er en forudsætning for, at millioner af produkter kan handles inden 
for Den Europæiske Union. Vi skal sørge for, at disse produkter er sikre, og dermed at 
forbrugernes sundhed beskyttes. Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt med en 
større indsats for at øge produkternes sikkerhed og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. 
De eksisterende produktsikkerhedsregler skal evalueres og tilpasses for at leve op til den 
digitale omstilling. Dette gælder såvel sektorspecifik lovgivning, f.eks. direktivet om 
maskiner8, direktivet om radioudstyr9, lavspændingsdirektivet10 og legetøjsdirektivet11, som 
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed12. De nødvendige revisioner af disse regler 
skal føre til, at forbrugerne kan nyde godt af et højt sikkerhedsniveau ved alle produkter, og at 
denne sikkerhed overvåges effektivt. 

Sikkerhed ved alle produkter

I 2021 vil forordningen om markedsovervågning og produktoverensstemmelse (forordning 
(EU) 2019/1020) finde anvendelse. Den vil medføre betydelige forbedringer for 
markedsovervågningen, f.eks. øget samarbejde på tværs af grænserne mellem 
markedsovervågningsmyndighederne. Disse forbedringer vedrører imidlertid kun produkter, 
der er omfattet af EU's harmoniseringslovgivning. De såkaldte ikkeharmoniserede produkter 
bliver, med undtagelse af visse kontrolbestemmelser, ikke berørt heraf. Det fører til en 
uacceptabel situation, hvor f.eks. en dukkeseng, der som legetøj er omfattet af harmoniserede 
regler, er underlagt strengere regler end en børneseng, der som møbel er et af de såkaldte 
ikkeharmoniserede produkter. Ordføreren foreslår derfor, at de eksisterende regler tilpasses, 
således at ikkeharmoniserede produkter også nyder en høj grad af beskyttelse.

Derudover er det nødvendigt med justeringer for at udvide de eksisterende sikkerhedsregler til 
også at omfatte produkter, der anvender nye teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes 
internet og robotteknologi. Som følge heraf er det nødvendigt at præcisere eksisterende 
lovgivning og lukke huller i den. Eksempelvis bør den eksisterende produktdefinition 
tilpasses. Spørgsmålet om, hvorvidt software eller opdateringer kan betragtes som 
selvstændige produkter, hvis de har betydning for sikkerheden, skal afklares. Det samme 
gælder spørgsmålet om, hvorvidt det "at bringe i omsætning" faktisk stadig bør være det 
afgørende tidspunkt for vurderingen af et produkts sikkerhed. Dette især i betragtning af, at 
f.eks. produktets evne til at videreudvikle sig selv i henseende til dets egenskaber kan ændre 
dets funktioner over tid. 

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 
95/16/EF (omarbejdning) (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).
9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes 
love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 
22.5.2014, s. 62).
10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af 
medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for 
visse spændingsgrænser (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 357).
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (EUT L 
170 af 30.6.2009, s. 1).
12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i 
almindelighed (EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4).
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Overholdelse af produktsikkerhedsreglerne

Ordføreren mener, at produkter bør være sikre i hele deres livscyklus. I 
produktsikkerhedsregler, der omfatter nye teknologier, skal der tages højde for disse 
teknologiers særlige karakter. Der er behov for at skabe en ensartet lovramme vedrørende 
kunstig intelligens for hele EU, som ud fra en risikobaseret tilgang skelner mellem kunstig 
intelligens med hhv. lav risiko og høj risiko for at opnå et omfattende sikkerhedsniveau og 
samtidig undgå en opsplitning af det indre marked. Ordføreren foreslår at undersøge de 
eksisterende kriterier for overensstemmelsesvurdering og lukke eksisterende huller med 
relevante foranstaltninger. Ordføreren er af den overbevisning, at produkter, der indeholder 
kunstig intelligens, tingenes internet eller robotteknologi og kun udgør en lav risiko, bør 
tilgodeses med en forenklet overensstemmelsesvurdering. 
Det er også vigtigt for ordføreren, at de foranstaltninger, der skal foreslås, ikke udgør en 
unødvendig byrde for virksomhederne i almindelighed og for SMV'er i særdeleshed, som er 
rygraden i EU's indre marked.

Effektiv markedsovervågning

De bedste produktsikkerhedsregler nytter ikke ret meget, hvis overholdelsen af reglerne ikke 
overvåges effektivt. Håndhævelse af produktsikkerheds- og 
markedsovervågningsbestemmelserne hører under medlemsstaterne. De nationale 
markedsovervågningsmyndigheder, hvis opgaver styrkes ved forordning (EU) 2019/1020, 
spiller en afgørende rolle i denne henseende. De yder et godt stykke arbejde, men deres 
effektivitet kunne forbedres, så derfor er ordføreren af den mening, at der bør stilles 
tilstrækkelige midler og personale til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne til, at 
de kan udfylde deres vigtige rolle effektivt. Efter ordførerens opfattelse er det også 
nødvendigt at styrke samarbejdet mellem de enkelte markedsovervågningsmyndigheder og 
mellem markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne. Mindstesatser for 
stikprøver og systematisk mystery shopping vil kunne øge opsporingen af usikre produkter og 
sikre ensartet håndhævelse af de europæiske produktsikkerhedsregler. 
Ordføreren forventer navnlig, at de produkter, der købes online og importeres fra tredjelande, 
overvåges med samme omhu af markedsovervågningsmyndighederne. Det sker i øjeblikket 
ikke i tilstrækkeligt omfang, og der er derfor behov for en mere effektiv kontrol for at højne 
sikkerheden ved alle produkter. 

Sikre produkter på onlinemarkedspladser

69 % af internetbrugerne købte noget online i 2018. Antallet af produkter, der sælges online, 
stiger hvert år. Dette "nye" marked må ikke underminere princippet om produktsikkerhed. 
Ordføreren er af den opfattelse, at det ikke bør spille nogen rolle for beskyttelsen af 
forbrugerne mod usikre produkter, om produktet er købt online eller offline. 
På den ene side giver onlinemarkedspladser hurtig adgang til et stort produktudvalg, men på 
den anden side rummer de en skjult risiko, da de ikke påtager sig noget ansvar for de udbudte 
produkter. Ordføreren mener, at onlinemarkedspladser bør tillægges større ansvar. Det kunne 
f.eks. være, at onlinemarkedspladser proaktivt finder frem til usikre produkter, eller at de skal 
tjekke produkter i det hurtige varslingssystem for farlige nonfoodprodukter, Safety Gate 
(Rapex). Til det formål kunne man forestille sig en dertil indrettet grænseflade. I dag dukker 
usikre produkter, som er blevet fjernet fra en onlinemarkedsplads, op igen på en anden. En 
forøgelse af udvekslingen af oplysninger mellem onlinemarkedspladser vil kunne modvirke 
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dette.

Desuden bør markedsovervågningsmyndighederne i deres arbejde også fokusere på 
onlinemarkedspladser, således at der kommer balance i forhold til den stationære handel, og 
for at der ikke kun sker en forøgelse af produktsikkerheden, men at der også sikres en fair 
konkurrence på EU-markedet.

Sporbarhed og tilbagekaldelser

Sporbarhed i hele forsyningskæden er af afgørende betydning for at forbedre 
produktsikkerheden. Om det sker via blockchain eller andre teknologier er ikke væsentligt. 
Væsentligt er, at disse teknologier er interoperable og har potentiale til at yde et afgørende 
bidrag til forbedring af produktsikkerheden, fremfor alt ved kunstig intelligens, tingenes 
internet eller robotunderstøttede produkter.

Sidst, men ikke mindst, ønsker ordføreren at gøre tilbagekaldelser mere effektive. 
Størstedelen af tilbagekaldelser af nonfoodprodukter tager forbrugerne ikke notits af, og 
derfor er farlige produkter fortsat i brug. Dette problem skal der gøres noget ved hurtigst 
muligt, og derfor foreslås en række tiltag for at højne effektiviteten af tilbagekaldelser.

Efter ordførerens opfattelse vil de foranstaltninger, der foreslås i dette udkast til betænkning, 
føre til øget produktsikkerhed og dermed styrke EU-borgernes tillid – også i krisetider – til 
det fælles europæiske indre marked.
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA

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)


