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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la siguranța produselor pe piața unică
(2019/2190(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 
decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor, 

– având în vedere Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a 
Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a 
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor 
și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și 
(UE) nr. 305/2011, 

– având în vedere Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și 
a sistemelor informatice în Uniune (Directiva NIS), 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 februarie 2020 referitoare la procesele decizionale 
automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a 
serviciilor1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 februarie 2019 referitoare la o politică industrială 
europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2018 referitoare la tehnologia 
blockchain: o politică comercială orientată spre viitor3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2018 referitoare la pachetul privind piața 
unică4, 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0032.
2 Texte adoptate, P8_TA(2019)0081.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0528.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0511.
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– referitoare la Rezoluția Parlamentului European din 3 octombrie 2018 referitoare la 
tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii 
prin eliminarea intermedierii5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la standardele europene pentru 
secolul 216, 

– având în vedere Programul de lucru al Comisiei pe 2020 intitulat „O Uniune mai 
ambițioasă” (COM(2020)0037), 

– având în vedere raportul Comisiei din 19 februarie 2020 privind implicațiile în materie 
de siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale 
roboticii (COM(2020)0064), 

– având în vedere Cartea albă a Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Inteligența 
artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere” (COM(2020)0065), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 privind un plan de acțiune 
pe termen lung pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor 
pieței unice (COM(2020)0094), 

– având în vedere orientările etice elaborate de Grupul de experți la nivel înalt al Comisiei 
privind inteligența artificială, publicate la 8 aprilie 2019, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 aprilie 2019 intitulată „Cum construim 
încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman” 
(COM(2019)0168), 

– având în vedere raportul intitulat „Politica și recomandările de investiții în inteligență 
artificială fiabilă” realizat de Grupul de experți la nivel înalt al Comisiei privind 
inteligența artificială, publicat la 26 iunie 2019, 

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-
0000/2020), 

A. întrucât piața unică pentru bunuri este unul dintre principalele fundamente economice 
ale UE, iar comerțul cu mărfuri generează în prezent aproximativ un sfert din PIB-ul UE 
și trei sferturi din schimburile comerciale din interiorul UE; 

B. întrucât tehnologiile emergente transformă caracteristicile produselor și, prin urmare, 
trebuie abordate pentru a asigura protecția consumatorilor și securitatea juridică; 
întrucât raportul Comisiei privind siguranța și răspunderea în materie de tehnologii ce 
implică inteligența artificială (AI), internetul obiectelor și robotica deschide calea spre 

5 Texte adoptate, P8_TA(2018)0373.
6 Texte adoptate, P8_TA(2017)0278.
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realizarea acestui lucru, 

1. subliniază că, din cauza crizei COVID-19, este extrem de important pentru protecția 
cetățenilor UE să se asigure siguranța maximă a tuturor produselor necesare pentru a 
face față situației de urgență, în special în ceea ce privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile coordonate în cadrul de verificare a siguranței 
produselor; 

Siguranța tuturor produselor

2. salută Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței, dar subliniază că, cu 
excepția controalelor vamale, se aplică doar produselor care fac obiectul legislației de 
armonizare a Uniunii, în timp ce aproximativ o treime din toate produsele care circulă în 
UE sunt produse nearmonizate; îndeamnă Comisia să actualizeze normele de 
supraveghere a pieței, inclusiv cele pentru produsele nearmonizate, și să le adapteze 
pentru era digitală; 

3. subliniază că trebuie adaptate normele privind siguranța produselor la provocările 
mediului digital; solicită Comisiei să abordeze provocările reprezentate de tehnologiile 
emergente, cum ar fi inteligența artificială (IA), internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor (DSGP), și să identifice și 
să elimine lacunele din cadrul legislației în vigoare, cum ar fi Directiva privind 
echipamentele tehnice și Directiva privind echipamentele radio, evitând în același timp 
paralelismele legislative; 

4. invită Comisia să redefinească termenul de „produs” ca parte a revizuirii DSGP, astfel 
încât să reflecte complexitatea tehnologiilor emergente, inclusiv programele informatice 
de sine stătătoare sau actualizările acestora care implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-un produs nou; 

5. își exprimă convingerea că IA integrată în produse poate modifica natura produselor și 
poate avea un impact asupra siguranței acestora după introducerea lor pe piață, în 
special ca urmare a actualizării sau în cazul tehnologiei de învățare automatizată; 
îndeamnă Comisia să analizeze dacă momentul „introducerii pe piață” este în continuare 
momentul optim în care operatorul economic este obligat să garanteze siguranța 
produsului; 

6. este de acord că sistemele de IA ar trebui să fie sigure pentru a prezenta încredere, astfel 
cum a subliniat Grupul de experți la nivel înalt în orientările sale privind etica pentru o 
IA fiabilă; este convins că este necesară o abordare la nivelul UE a IA, inclusiv o 
definiție comună, pentru a evita fragmentarea pieței interne, ceea ce ar submina 
încrederea cetățenilor și a întreprinderilor, ar crea incertitudine juridică și ar afecta 
competitivitatea economică a UE; 

Respectarea normelor privind siguranța produselor

7. încurajează Comisia să elaboreze măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare bazate pe 
riscuri și mecanisme de evaluare a conformității, în cazul în care acestea nu există deja, 
pentru a asigura siguranța și securitatea produselor cu tehnologii emergente integrate și 
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să ofere sprijin IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe care o pot crea astfel de măsuri; 

8. îndeamnă Comisia să ia în considerare, în cazul unei reevaluări necesare a produselor, o 
mai mare flexibilitate la evaluarea conformității pentru produsele cu risc scăzut, pentru 
a reduce astfel sarcina administrativă și a facilita modernizarea produselor; 

9. solicită Comisiei și statelor membre să țină cont de comportamentul autonom de 
învățare automatizată al IA pe durata vieții produsului; solicită supravegherea de către 
factorul uman și controlul eficace al produselor IA cu grad ridicat de risc, pentru a 
garanta siguranța produselor; 

10. încurajează operatorii economici să integreze mecanisme de siguranță în tehnologiile 
emergente, inclusiv mecanisme de autoreparare, pentru a preveni încărcarea de 
programe informatice nesigure, pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la 
problemele de siguranță ale produselor lor și pentru a garanta siguranța pe parcursul 
întregului lor ciclu de viață; 

11. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească infrastructura de conectivitate, 
inclusiv 5G, pentru a îmbunătăți siguranța produselor conectate; 

12. este convins că securitatea cibernetică a dispozitivelor conectate poate compromite 
siguranța produselor și că acest lucru trebuie abordat în cadrul revizuirii normelor 
relevante; 

13. invită Comisia să își intensifice eforturile de dezvoltare a unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică pentru produsele din domeniul IA, al internetului 
obiectelor și al roboticii și să creeze sisteme obligatorii de certificare pentru produsele 
de consum care pot fi actualizate rapid pentru a se adapta la riscurile actuale, fără a 
împiedica inovarea; 

Supravegherea eficace a pieței

14. încurajează statele membre să crească resursele și să îmbunătățească nivelul de 
expertiză al autorităților lor de supraveghere a pieței, să consolideze cooperarea dintre 
acestea, inclusiv la nivel transfrontalier, să îmbunătățească eficiența și eficacitatea 
controalelor, să asigure personal suficient pentru autoritățile vamale, astfel încât să 
poată identifica produsele nesigure, provenind în special din țări terțe, și să împiedice 
circulația acestora pe piața internă; 

15. îndeamnă statele membre să stabilească rate minime de eșantionare; și solicită 
autorităților de supraveghere a pieței să efectueze în mod regulat și cel puțin o dată pe 
an controale prin metoda „clientului misterios” în fiecare sector, în special pentru 
categoriile de produse cele mai des notificate în sistemul Safety Gate (Rapex); 

16. invită Comisia să adopte rapid acte de punere în aplicare în conformitate cu 
Regulamentul nr. 2019/1020, în special articolul 25, care să stabilească valorile de 
referință și tehnicile de control al produselor armonizate și nearmonizate, precum și să 
includă cerințe minime privind controalele pentru produsele care intră pe piața Uniunii, 
astfel încât să se asigure aplicarea consecventă, eficace și uniformă a legislației Uniunii; 
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17. subliniază că produsele cumpărate de consumatori direct de la operatorii economici din 
afara UE trebuie să facă obiectul unor controale efective; invită autoritățile de 
supraveghere a pieței să efectueze un control adecvat al acestor produse; 

18. solicită Comisiei să coopereze cu autoritățile de reglementare din țările terțe pentru a 
face schimb de informații cu acestea privind supravegherea pieței cu privire la produsele 
periculoase și să includă dispoziții privind supravegherea pieței în toate acordurile 
comerciale bilaterale; 

19. îndeamnă Comisia să îmbunătățească, la nivel european și internațional, cooperarea 
dintre protecția consumatorilor, autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile 
vamale, pentru a permite transferul rapid de informații cu privire la produsele nesigure; 

20. se așteaptă din partea Comisiei să acorde prioritate siguranței produselor în planul său 
de acțiune vamală; 

Produse sigure pe piețele online

21. salută angajamentul privind siguranța produselor pe piețele online7, dar subliniază 
caracterul voluntar al acestuia; invită Comisia să evalueze rolul pe care l-ar putea avea 
piețele în îmbunătățirea detectării produselor nesigure și să propună norme obligatorii 
privind responsabilitatea lor, ținând seama de rolul special al IMM-urilor ca parte a 
Legii privind serviciile digitale, revizuirea DSGP și orice altă legislație aplicabilă; 

22. încurajează piețele online să reacționeze cât mai repede posibil la notificările Rapex și 
să coopereze efectiv cu autoritățile competente ale statelor membre prin retragerea 
imediată a produselor nesigure și luarea de măsuri pentru a evita reapariția acestora; 
solicită Comisiei să creeze orientări pentru piețele online cu privire la reacția eficientă la 
produsele nesigure; 

23. solicită piețelor online să își consolideze cooperarea, să consulte Rapex înainte de a 
introduce produse pe site-urile lor internet, să facă schimb de informații privind 
vânzătorii care încalcă normele, să ia măsuri eficiente împotriva acestora și a lanțului lor 
de aprovizionare și să dezvolte un instrument ușor accesibil pentru informarea 
consumatorilor cu privire la produsele nesigure; 

24. îndeamnă Comisia și statele membre să oblige piețele online să creeze o interfață cu 
Rapex, pentru a se asigura că produsele oferite spre vânzare sunt sigure și să introducă o 
legătură către Rapex pe site-urile de internet ale piețelor online, astfel încât să crească 
gradul de conștientizare cu privire la această platformă; 

25. solicită Comisiei să evalueze necesitatea de a solicita platformelor online să pună în 
aplicare măsuri de protecție eficiente și adecvate pentru a combate apariția de reclame 
pentru produse nesigure; 

26. invită Comisia să negocieze în cadrul OMC un acord ambițios privind comerțul 
electronic pentru a îmbunătăți respectarea normelor de siguranță a produselor online la 

7 Angajamentul privind siguranța produselor este un angajament voluntar asumat de piețele online în ceea ce 
privește siguranța produselor nealimentare comercializate online de către vânzători terți începând cu iunie 2018.
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nivel european și internațional; 

Programul de standardizare pentru 2020 al Comisiei și trasabilitatea

27. salută faptul că programul european de standardizare pentru 2020 abordează diverse 
probleme apărute pe piața unică digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, protecția 
datelor, inclusiv datele privind sănătatea, securitatea cibernetică și mobilitatea 
automatizată; solicită Comisiei să definească standarde care să permită implementarea 
de tehnologii interoperabile pentru a asigura că tehnologiile emergente sunt sigure în 
întreaga UE; 

28. subliniază faptul că trasabilitatea de-a lungul lanțului de aprovizionare este esențială 
pentru îmbunătățirea siguranței produselor, întrucât informațiile clare și fiabile privind 
produsele îi ajută pe consumatori, inclusiv pe persoanele cu handicap, să facă alegeri în 
cunoștință de cauză și permit autorităților de supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor nearmonizate; 

29. solicită Comisiei să evalueze modul în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor; 

Retragerile de pe piață 

30. ia act de faptul că consumatorii reacționează prea puțin la retragerea anumitor produse 
de pe piață și că produsele nesigure continuă astfel să fie utilizate, cu toate că au fost 
retrase de pe piață; solicită Comisiei să publice orientări privind procedurile de retragere 
de pe piață, inclusiv o listă de verificare cu cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de retragerea produselor, ținând seama totodată 
de faptul că retragerile de pe piață pot crea probleme considerabile pentru IMM-uri; 

31. solicită comercianților cu amănuntul, piețelor online și asociațiilor de consumatori să 
joace un rol mai important în procedurile de retragere de pe piață de produse nesigure 
achiziționate online sau pe piețele fizice prin asigurarea unor informații adecvate pentru 
consumatori; 

32. îndeamnă Comisia și statele membre să intensifice schimbul transfrontalier de bune 
practici privind retragerile, să crească ratele de înregistrare a produselor, astfel încât 
consumatorii afectați să poată fi identificați mai ușor, chiar și pentru achizițiile 
transfrontaliere, și să permită operatorilor economici să utilizeze date cu caracter 
personal (cum ar fi schemele de fidelitate) pentru a contacta consumatorii fără a încălca 
normele RGPD; 

33. invită statele membre să prevadă pentru operatorii economici un raport simplu de 
feedback privind retragerile de produse, raport care trebuie înaintat autorităților de 
supraveghere a pieței pentru a evalua în ce măsura retragerea s-a efectuat cu succes; 

°
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° °

34. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Existența pieței unice reprezintă condiția indispensabilă pentru ca milioane de produse să 
poată fi comercializate în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că aceste produse sunt 
sigure și, astfel, că sănătatea consumatorilor este protejată. Raportoarea este convinsă că sunt 
necesare mai multe eforturi pentru a îmbunătăți siguranța produselor și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor. 
Normele în vigoare privind siguranța produselor trebuie evaluate și adaptate pentru a se ține 
seama de transformarea adusă de era digitală. Acest lucru este valabil atât pentru legislația 
sectorială, cum ar fi Directiva privind echipamentele tehnice8, Directiva privind 
echipamentele radio9, Directiva privind joasa tensiune10 și Directiva privind siguranța 
jucăriilor11, cât și pentru Directiva privind siguranța generală a produselor12. Revizuirile 
necesare ale acestor dispoziții legale trebuie să asigure faptul că consumatorii pot beneficia de 
un nivel ridicat de siguranță pentru toate produsele și că această siguranță este monitorizată în 
mod eficient. 

Siguranța tuturor produselor

Începând cu 2021 va intra în vigoare Regulamentul privind supravegherea pieței și 
conformitatea produselor (Regulamentul (UE) 2019/1020). Acesta va aduce îmbunătățiri 
semnificative în ceea ce privește supravegherea pieței, cum ar fi intensificarea cooperării 
transfrontaliere între autoritățile de supraveghere a pieței. Aceste îmbunătățiri se referă însă 
doar la produsele care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii. Produsele 
nearmonizate nu sunt vizate de regulament, cu excepția anumitor dispoziții privind controlul. 
Acest lucru duce la situația inacceptabilă în care, de exemplu, un pat de păpușă care, ca 
jucărie, face obiectul unor norme armonizate mai stricte decât cele pentru un pat de copii, 
care, ca piesă de mobilier, se numără printre așa-numitele produse nearmonizate. Prin urmare, 
raportoarea propune ca normele în vigoare să fie adaptate astfel încât produsele nearmonizate 
să beneficieze de un nivel ridicat de protecție.

De asemenea, sunt necesare adaptări pentru a extinde normele de securitate existente la 
produsele care utilizează tehnologii noi, cum ar fi inteligența artificială (IA), internetul 
obiectelor și robotica. Prin urmare, este necesar să se clarifice reglementările în vigoare și să 
se elimine lacunele legislative. De exemplu, actualele definiții ale produselor ar trebui 
adaptate. Trebuie clarificat dacă programele de calculator și actualizările acestora pot fi 
considerate produse separate, în cazul în care sunt vizate aspecte legate de siguranță. De 

8 Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele 
tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare), JO L 157, 9.6.2006, p. 24.
9 Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a 
Directivei 1999/5/CE, JO L 153, 22.5.2014, p. 62.
10 Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, JO L 96, 29.3.2014, p. 357. 
11 Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, 
JO L 170, 30.6.2009, p. 1. 
12 Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța 
generală a produselor, JO L 11, 15.1.2002, p. 4. 
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asemenea trebuie clarificat dacă „introducerea pe piață” ar trebui să rămână în continuare 
momentul de referință pentru evaluarea siguranței unui produs. Acest lucru este deosebit de 
important, având în vedere că, de exemplu, capacitatea produsului de a-și dezvolta 
proprietățile poate să îi modifice funcțiile în timp. 

Respectarea normelor privind siguranța produselor

Raportoarea consideră că produsele ar trebui să respecte normele de siguranță pe tot parcursul 
ciclului de viață. Normele privind siguranța produselor care acoperă noile tehnologii trebuie 
să țină seama de caracterul specific al acestora. Este necesar să se creeze un cadru juridic 
uniform în domeniul IA, care să diferențieze între IA cu risc redus și respectiv cu grad ridicat 
de risc, în conformitate cu abordarea bazată pe riscuri, pentru a se ajunge la un nivel 
corespunzător de siguranță, evitându-se totodată fragmentarea pieței interne. Raportoarea 
propune examinarea actualelor criteriilor de evaluare a conformității și eliminarea lacunelor 
prin măsuri adecvate. Ea consideră că produsele care utilizează tehnologii din domeniul IA, al 
internetului obiectelor sau al roboticii și care prezintă un risc scăzut ar trebui să beneficieze de 
o evaluare simplificată a conformității. 
De asemenea, este important ca măsurile care urmează să fie propuse să nu impună sarcini 
inutile întreprinderilor în general și, în special, IMM-urilor, care constituie coloana vertebrală 
a pieței unice europene.

Supravegherea eficace a pieței

Chiar și cele mai bune norme privind siguranța produselor nu produc decât efecte minime, 
dacă respectarea lor nu este monitorizată în mod eficient. Aplicarea normelor privind 
siguranța produselor și supravegherea pieței este de competența statelor membre. Autoritățile 
naționale de supraveghere a pieței, ale căror sarcini sunt consolidate prin Regulamentul (CE) 
nr. 1020/2019, joacă un rol crucial în această privință. Deși prestația lor este satisfăcătoare, 
eficiența lor ar putea fi încă îmbunătățită, și iată pentru ce raportoarea consideră că ele ar 
trebui să dispună de resurse și de personal suficient pentru a le permite să își îndeplinească 
acest rol important în mod eficient. În opinia raportoarei, este necesară și o cooperare sporită 
între autoritățile de supraveghere a pieței individuale și între autoritățile de supraveghere a 
pieței și autoritățile vamale. Valorile minime pentru eșantionare și metoda „clientului 
misterios” aplicată sistematic ar putea spori identificarea produselor nesigure și ar putea 
asigura o aplicare coerentă a normelor europene privind siguranța produselor. 
În special, raportoarea se așteaptă ca produsele achiziționate online și importate din țări terțe 
să fie supuse acelorași controale vigilente de către autoritățile de supraveghere a pieței. Acest 
obiectiv nu este încă atins și, prin urmare, sunt necesare controale mai eficiente pentru a 
îmbunătăți siguranța tuturor produselor. 

Produse sigure pe piețele online

69 % din utilizatorii de internet au făcut achiziții online în 2018. Numărul de produse vândute 
online crește în fiecare an. Această „nouă” piață nu trebuie să submineze principiul siguranței 
produselor. Raportoarea este de părere că, indiferent dacă produsul a fost achiziționat online 
sau pe piața fizică, protejarea consumatorilor împotriva produselor nesigure nu trebuie să aibă 
de suferit. 
Pe de o parte, piețele online permit accesul rapid la o gamă largă de produse, dar, pe de altă 
parte, acestea reprezintă un risc, deoarece platformele în sine nu își asumă responsabilitatea 
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pentru produsele oferite. Raportoarea consideră că ar trebui ca piețele online să poarte o mai 
mare responsabilitate în acest sens. Aceasta ar putea include, de exemplu, faptul că piețele 
online recunosc în mod proactiv produsele nesigure sau că ar trebui să verifice produsele în 
raport cu Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase, Safety Gate 
(Rapex). Acest lucru ar putea fi realizat prin crearea unei interfețe adecvate. În prezent, 
produsele nesigure care au fost eliminate de pe o piață online apar din nou pe o altă piață 
online. Intensificarea schimbului de informații între piețele online ar putea contracara aceste 
situații.

În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să își concentreze activitatea și pe 
piețele online pentru a atinge un echilibru cu supravegherea piețelor fizice, asigurând astfel nu 
numai o îmbunătățire a siguranței produselor, ci și a unei concurențe loiale pe piața UE.

Trasabilitatea și retragerea de pe piață a produselor

Trasabilitatea de-a lungul lanțului de aprovizionare este esențială pentru îmbunătățirea 
siguranței produselor. Nu este esențial dacă aceasta este asigurată prin intermediul tehnologiei 
blockchain sau al altor tehnologii. Ceea ce este însă esențial, este ca aceste tehnologii să fie 
interoperabile și să aibă potențialul de a aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea 
siguranței produselor, în special pentru produsele bazate pe IA, internetul obiectelor sau 
robotică.

Nu în ultimul rând, raportoarea dorește să îmbunătățească eficiența retragerii de pe piață a 
unor produse. Cea mai mare parte a retragerilor de pe piață a produselor nealimentare nu sunt 
aduse la cunoștința consumatorilor și, prin urmare, produsele periculoase achiziționate rămân 
în uz. Această problemă trebuie abordată cât mai curând posibil și deci raportoarea propune o 
serie de măsuri pentru creșterea eficacității retragerilor.

În opinia raportoarei, măsurile propuse în acest proiect de raport vor spori siguranța 
produselor și, prin urmare, vor spori încrederea cetățenilor UE în piața internă europeană 
comună, inclusiv în perioade de criză.



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

RO

ANEXĂ: 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)


