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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zagotavljanju varnosti proizvodov na enotnem trgu
(2019/2190(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov, 

– ob upoštevanju Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa 93/465/EGS, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 
93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 
2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011, 

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih 
sistemov v Uniji (direktiva o varnosti omrežij in informacij), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2020 o avtomatiziranem 
sprejemanju odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in 
storitev1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2019 o celoviti evropski industrijski 
politiki na področju umetne inteligence in robotike2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2018 o blokovni verigi:  v 
prihodnost usmerjena trgovinska politika3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2018 o svežnju za enotni trg4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2018 o tehnologijah distribuirane 
knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0032.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0081.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0528.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0511.
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posrednikov5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2017 o evropskih standardih za 21. 
stoletje6, 

– ob upoštevanju delovnega programa Komisije za leto 2020 z naslovom Bolj ambiciozna 
Unija (COM(2020)0037), 

– ob upoštevanju poročila z dne 19. februarja 2020 o vprašanjih varnosti in odgovornosti, 
ki jih sprožajo umetna inteligenca, internet stvari in robotika (COM(2020)0064), 

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 19. februarja 2020 o umetni inteligenci – 
evropski pristop k odličnosti in zaupanju (COM(2020)0065),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope (COM(2020)0067), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 o dolgoročnem akcijskem 
načrtu za boljše izvajanje in uveljavljanje pravil enotnega trga (COM(2020)0094), 

– ob upoštevanju etičnih smernic strokovne skupine Komisije na visoki ravni za umetno 
inteligenco o zaupanja vredni umetni inteligenci, objavljenih 8. aprila 2019, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. aprila 2019 o krepitvi zaupanja v umetno 
inteligenco, osredotočeno na človeka (COM(2019)0168), 

– ob upoštevanju poročila strokovne skupine Komisije na visoki ravni za umetno 
inteligenco o politiki in naložbenih priporočilih za zaupanja vredno umetno inteligenco, 
objavljenega 26. junija 2019, 

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A9-0000/2020), 

A. ker je enotni trg za blago eden najpomembnejših gospodarskih temeljev EU, trgovina z 
blagom pa trenutno ustvarja približno četrtino BDP EU in tri četrtine trgovine znotraj 
EU; 

B. ker nastajajoče tehnologije spreminjajo lastnosti proizvodov in jih je zato treba 
obravnavati, da bi zagotovili varstvo potrošnikov in pravno varnost; ker je poročilo 
Komisije o vprašanjih varnosti in odgovornosti, ki jih sprožajo umetna inteligenca, 
internet stvari in robotika, podlaga za to; 

1. poudarja, da je v času krize zaradi covida-19 za zaščito državljanov EU izjemno 
pomembna kar najvišja varnost vseh proizvodov, potrebnih za boj proti pandemiji, 
predvsem zdravstvene in zaščitne opreme, vključno s proizvodi iz držav zunaj EU; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo svoje usklajene ukrepe v okviru za 

5 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0373.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0278.
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varnost proizvodov; 

Varnost vseh proizvodov

2. pozdravlja Uredbo (EU) 2019/1020 o nadzoru trga, vendar poudarja, da z izjemo 
carinskih kontrol velja le za proizvode, za katere se uporablja harmonizacijska 
zakonodaja Unije, medtem ko je približno tretjina vseh proizvodov, ki krožijo v EU, 
neharmoniziranih; poziva Komisijo, naj posodobi pravila za nadzor trga, tudi tista za 
neharmonizirane proizvode, ter naj jih prilagodi digitalni dobi; 

3. poudarja, da treba pravila o varnosti proizvodov prilagoditi digitalnemu svetu; poziva 
Komisijo, naj pri reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov obravnava izzive 
nastajajočih tehnologij, kot so umetna inteligenca, internet stvari in robotika, in naj 
ugotovi in odpravi vrzeli v obstoječi zakonodaji, kot sta direktiva o strojih in direktiva o 
radijski opremi, ter hkrati prepreči podvajanje zakonodaje; 

4. poziva Komisijo, naj v okviru direktive o splošni varnosti proizvodov ponovno opredeli 
izraz „proizvod“, tako da bo odražal kompleksnost nastajajočih tehnologij, vključno s 
samostojno programsko opremo in programsko opremo ali posodobitvami, ki pomenijo 
bistveno spremembo proizvoda in v resnici nov proizvod; 

5. je prepričan, da umetna inteligenca, vgrajena v proizvode, lahko spremeni naravo 
proizvodov in vpliva na njihovo varnost, potem ko je bil proizvod že dan na trg, 
predvsem kot rezultat posodobitev v primeru samoučeče tehnologije; poziva Komisijo, 
naj razmisli, ali je kot odločilni trenutek, v katerem naj gospodarski subjekt zagotovi 
varnost proizvoda, še ustrezno „dajanje na trg“; 

6. se strinja, da bi morali biti sistemi umetne inteligence varni, da bi bili zaupanja vredni, 
kot je ugotovila strokovna skupina Komisije na visoki ravni za umetno inteligenco v 
etičnih smernicah o zaupanja vredni umetni inteligenci; je prepričan, da je potreben 
skupni pristop k umetni inteligenci na ravni EU, vključno s skupno opredelitvijo, da bi 
preprečili razdrobljenost notranjega trga, ki bi ogrozila zaupanje državljanov in podjetij, 
povzročila pravno negotovost in oslabila gospodarsko konkurenčnost EU; 

Skladnost s pravili o varnosti proizvodov

7. spodbuja Komisijo, naj oblikuje ukrepe, kot so sheme za ocenjevanje tveganj in 
mehanizmi za ocenjevanje skladnosti, kjer ti še ne obstajajo, da bi zagotovili varnost in 
zaščito proizvodov z vgrajenimi nastajajočimi tehnologijami, in naj zagotovi podporo 
malim in srednjim podjetjem, da bi zmanjšali breme, ki ga takšni ukrepi lahko 
povzročijo; 

8. poziva Komisijo, naj v primeru, da je potrebna ponovna ocena proizvoda, oceni, ali bi 
pri proizvodih z nizkim tveganjem lahko razmislili o večji prožnosti glede ocene 
skladnosti, da bi zmanjšali upravno breme in omogočili obnovo proizvodov; 

9. poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo avtonomno samoučenje umetne 
inteligence v celotnem življenjskem ciklu; poziva k človeškemu nadzoru in učinkovitim 
pregledom proizvodov umetne inteligence z visokim tveganjem, da bi zagotovili 
varnost; 
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10. spodbuja gospodarske subjekte, naj v nastajajoče tehnologije vgradijo varnostne 
mehanizme, vključno z mehanizmi za samopopravilo, da bi preprečili nalaganje nevarne 
programske opreme, ozaveščajo o varnostnih težavah svojega proizvoda in zagotavljajo 
varnost v celotnem življenjskem ciklu proizvoda; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo povezljivost infrastrukture, vključno s 
tehnologijo 5G, da bi izboljšali varnost povezanih proizvodov; 

12. je prepričan, da kibernetska varnost povezanih naprav lahko ogrozi varnost proizvodov 
in da je to treba obravnavati pri reviziji ustreznih pravil; 

13. poziva Komisijo, naj pospeši prizadevanja za razvoj evropske sheme za certificiranje 
kibernetske varnosti za proizvode umetne inteligence, interneta stvari in robotike in naj 
vzpostavi obvezne sheme za certificiranje potrošniških proizvodov, ki jih je mogoče 
hitro posodobiti, da bodo prilagojeni trenutnim tveganjem, ne da bi onemogočali 
inovacije; 

Učinkovit nadzor trga

14. spodbuja države članice, naj povečajo sredstva in strokovno znanje svojih organov za 
nadzor trga, okrepijo sodelovanje med njimi, tudi na čezmejni ravni, povečajo 
učinkovitost in uspešnost pregledov ter zagotovijo ustrezne kadre za carinske organe, da 
bodo ti lahko prepoznali nevarne proizvode, predvsem iz tretjih držav, in preprečili 
njihovo kroženje na notranjem trgu; 

15. poziva države članice, naj določijo najnižje stopnje vzorčenja, organe za nadzor trga pa, 
naj najmanj enkrat letno izvajajo redno prikrito nakupovanje po posameznih sektorjih, 
predvsem za kategorije proizvodov, ki so največkrat priglašene v sistem hitrega 
obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih (Rapex);  

16. poziva Komisijo, naj hitro sprejme izvedbene akte v skladu z Uredbo 2019/1020, 
predvsem z njenim členom 25, za določitev meril in tehnik za preglede harmoniziranih 
in neharmoniziranih proizvodov ter naj vključi minimalne zahteve za preglede 
proizvodov, ki vstopajo na trg Unije, da bi zagotovili dosledno, učinkovito in enotno 
izvrševanje prava Unije; 

17. poudarja, da je treba za proizvode, ki jih potrošniki kupijo neposredno od gospodarskih 
subjektov iz tretjih držav, opraviti učinkovite preglede; poziva organe za nadzor trga, 
naj te proizvode ustrezno preverijo; 

18. poziva Komisijo, naj sodeluje z regulativnimi organi tretjih državah, naj si z njimi 
izmenjuje informacije v zvezi z nadzorom nevarnih proizvodov ter naj nadzor trga 
vključi v vse dvostranske trgovinske sporazume; 

19. poziva Komisijo, naj na evropski in mednarodni ravni izboljša sodelovanje med organi 
za varstvo potrošnikov in nadzor trga ter carinskimi organi, da bi omogočili hiter prenos 
informacij o nevarnih proizvodih; 

20. pričakuje, da bo Komisija v akcijskem načrtu za carino varnost proizvodov obravnavala 
kot prednostno nalogo; 
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Varni proizvodi na spletnih tržnicah

21. pozdravlja izjavo o varnosti proizvodov7 za spletne tržnice, vendar poudarja njeno 
prostovoljno naravo; poziva Komisijo, naj v okviru akta o digitalnih storitvah, revizije 
direktive o splošni varnosti proizvodov in druge ustrezne zakonodaje oceni vlogo, ki bi 
jo spletne tržnice lahko imele pri odkrivanju nevarnih proizvodov, in naj predlaga 
obvezna pravila o njihovi odgovornosti, pri čemer naj upošteva posebno vlogo malih in 
srednjih podjetij; 

22. spodbuja spletne tržnice, naj se kar najhitreje odzovejo na morebitna obvestila Rapexa 
in naj učinkovito sodelujejo s pristojnimi organi držav članic, tako da nemudoma 
umaknejo nevarne proizvode in sprejmejo ukrepe za preprečitev njihovega ponovnega 
pojavljanja; poziva Komisijo, naj oblikuje smernice za spletne tržnice o učinkovitem 
odzivu na nevarne proizvode; 

23. poziva spletne tržnice, naj okrepijo medsebojno sodelovanje, se posvetujejo z Rapexom 
pred dajanjem proizvodov na svoja spletna mesta, izmenjujejo informacije s prodajalci, 
ki kršijo pravila, sprejmejo učinkovite ukrepe proti njim in njihovi dobavni verigi ter 
oblikujejo enostavno dostopno orodje, prek katerega bodo potrošniki lahko priglasili 
nevarne proizvode; 

24. poziva Komisijo in države članice, naj od spletnih tržnic zahtevajo, da vzpostavijo 
vmesnik z Rapexom, da bi zagotovili, da so proizvodi, ki so naprodaj, varni, in da na 
svojih spletnih mestih objavijo povezavo do Rapexa, s čimer bodo povečale 
ozaveščenost o tej platformi; 

25. poziva Komisijo, naj oceni, ali bi morale spletne platforme uvesti učinkovita in ustrezna 
varovala za boj proti pojavljanju oglasov za nevarne proizvode; 

26. poziva Komisijo, naj se s Svetovno trgovinsko organizacijo pogaja o ambicioznem 
sporazumu o e-trgovanju, da bi se izboljšalo spoštovanje pravil o varnosti proizvodov 
na spletu na evropski in mednarodni ravni; 

Program Komisije za standardizacijo 2020 in sledljivost

27. pozdravlja dejstvo, da program za evropsko standardizacijo za leto 2020 obravnava 
izzive, ki izhajajo iz enotnega digitalnega trga, kot so umetna inteligenca, internet 
stvari, varstvo podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, kibernetska varnost in 
avtomatizirana mobilnost; poziva Komisijo, naj opredeli standarde za uvajanje 
interoperabilnih tehnologij, da bi zagotovili varne nastajajoče tehnologije na ravni EU; 

28. poudarja, da je sledljivost v celotni dobavni verigi ključna za izboljšanje varnosti 
proizvodov, saj jasne in zanesljive informacije o proizvodih omogočajo potrošnikom, 
tudi invalidom, da se ozaveščeno odločajo, organom za nadzor trga pa opravljanje 
njihovih dejavnosti; poziva Komisijo, naj ustrezno posodobi pravila o zahtevah za 
sledljivost neharmoniziranih proizvodov; 

7 Izjava o varnosti proizvodov je prostovoljna zaveza spletnih tržnic v zvezi z varnostjo neživilskih potrošniških 
proizvodov, ki jih na spletu prodajajo tretje osebe, ki se uporablja od junija 2018.



PE647.016v01-00 8/12 PR\1198086SL.docx

SL

29. poziva Komisijo, naj oceni, kako bi lahko tehnologija razpršene evidence in verige 
podatkovnih blokov povečale varnost proizvodov s povečanjem sledljivosti v dobavni 
verigi, tudi s pomočjo standardizacije; 

Odpoklici 

30. ugotavlja, da se potrošniki slabo odzivajo na odpoklice in da še naprej uporabljajo 
nevarne proizvode, čeprav so bili odpoklicani; poziva Komisijo, naj objavi smernice za 
postopke odpoklica, vključno s kontrolnim seznamom s konkretnimi zahtevami, da bi 
povečali število potrošnikov, ki jih odpoklic doseže, pri čemer naj upošteva, da 
odpoklici lahko povzročijo številne izzive za mala in srednja podjetja; 

31. poziva trgovce na drobno, spletne tržnice in združenja potrošnikov, naj prevzamejo 
večjo vlogo pri odpoklicu nevarnih proizvodov, ki so bili kupljeni na spletu ali v fizični 
trgovini, in sicer tako, da jim zagotovijo ustrezne informacije; 

32. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo čezmejno izmenjavo dobre prakse v 
zvezi z odpoklici, naj povečajo obseg registracije proizvodov, da bi lažje identificirali 
prizadete potrošnike, tudi pri čezmejnih nakupih, in naj gospodarskim subjektom 
omogočijo uporabo podatkov, na primer iz programov zvestobe, da bi dosegli 
potrošnike, ne da bi kršili pravila iz Splošne uredbe o varstvu podatkov; 

33. poziva države članice, naj ugotovijo, kako bi gospodarski subjekti lahko organom za 
nadzor trga poročali o odpoklicih, ne da bi bilo to zanje preveliko breme, da bi lahko 
ocenili učinkovitost odpoklica;  

°

° °

34. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Skupni notranji trg omogoča, da se lahko v Evropski uniji trguje z milijoni proizvodov. 
Zagotoviti moramo, da so ti proizvodi varni in da je zaščiteno zdravje potrošnikov. 
Poročevalka je prepričana, da so potrebni večji napori, da bi izboljšali varnost proizvodov in 
zagotovili visoko raven varstva potrošnikov. 
Veljavna pravila o varnosti proizvodov je treba oceniti in jih prilagoditi v skladu z digitalno 
preobrazbo. To velja za sektorsko zakonodajo, kot so direktiva o strojih8, direktiva o radijski 
opremi9, direktiva o nizki napetosti10 in direktiva o igračah11, pa tudi za direktivo o splošni 
varnosti proizvodov12. S potrebno revizijo te zakonodaje je treba zagotoviti visoko stopnjo 
varnosti vseh proizvodov za potrošnike in izvajanje učinkovitega nadzora. 

Varnost vseh proizvodov

Leta 2021 bo začela veljati Uredba o nadzoru trga in skladnosti proizvodov (Uredba (EU) 
2019/1020). To bo znatno izboljšalo nadzor trga, med drugim z okrepljenim čezmejnim 
sodelovanjem med organi za nadzor trga. Te izboljšave zadevajo le proizvode, za katere se 
uporablja harmonizacijska zakonodaja Unije, ne uporabljajo pa se za tako imenovane 
neharmonizirane proizvode, razen za nekatera pravila o nadzoru. Zaradi tega pride do 
nesprejemljivega položaja, da npr. za posteljo za lutke, za katero se uporabljajo harmonizirana 
pravila za igrače, veljajo strožja pravila kot za otroško posteljo, ki je pohištvo in zato t. i. 
neharmoniziran proizvod. Poročevalka zato predlaga, da se obstoječa pravila prilagodijo tako, 
da bo tudi za neharmonizirane proizvode zagotovljena visoka raven varstva.

Poleg tega bo treba obstoječa pravila o varnosti razširiti na proizvode, ki uporabljajo nove 
tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari in robotika. Zato bo treba dodatno 
pojasniti obstoječo zakonodajo in odpraviti regulativne vrzeli. Prilagoditi bi bilo treba na 
primer obstoječe opredelitve proizvodov. Treba bo pojasniti, ali naj se programska oprema ali 
posodobitve štejejo za samostojne proizvode, če so pomembni za varnost, in ali naj bo za 
oceno varnosti proizvoda odločilen trenutek „dajanje na trg“. To je še posebej pomembno, ker 
na primer sposobnost proizvoda, da se sam razvija naprej, sčasoma lahko spremeni njegove 
funkcije. 

Skladnost s pravili o varnosti proizvodov

Poročevalka meni, da bi morali biti proizvodi varni v celotnem življenjskem ciklu. Pravila o 
varnosti proizvodov, ki zajemajo nove tehnologije, morajo upoštevati posebnosti teh 

8 Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 
95/16/ES (preoblikovano)(UL L 157, 9.6.2006, str. 24).
9 Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav 
članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, 
str. 62).
10 Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj 
držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).
11 Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L 170, 
30.6.2009, str. 1).
12 Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov 
(UL L 11, 15.1.2002, str. 4).
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tehnologij. Vzpostaviti je treba enoten pravni okvir za umetno inteligenco na ravni EU, ki bo 
v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju, razlikoval med umetno inteligenco z nizkim in 
visokim tveganjem, da bi dosegli celovito raven varnosti in hkrati preprečili razdrobljenost 
notranjega trga. Poročevalka predlaga, da se preučijo obstoječa merila za ocenjevanje 
skladnosti in z ustreznimi ukrepi odpravijo obstoječe vrzeli. Meni, da bi za proizvode z 
nizkim tveganjem, ki uporabljajo umetno inteligenco, internet stvari ali robotiko, zadostovalo 
poenostavljeno ugotavljanje skladnosti. 
Predlagani ukrepi naj tudi ne bi po nepotrebnem obremenjevali gospodarstva, zlasti malih in 
srednjih podjetij, ki so nosilci evropskega enotnega trga.

Učinkovit nadzor trga

Še tako dobra pravila o varnosti proizvodov nimajo pravega smisla, če ni učinkovitega 
nadzora. Za izvajanje pravil o varnosti proizvodov in nadzoru trga so pristojne države članice. 
Ključno vlogo pri tem imajo nacionalni organi za nadzor trga, ki so bili z Uredbo (ES) št. 
1020/2019 dodatno okrepljeni. Ti organi delajo dobro, lahko pa bi bili še učinkovitejši, zato 
poročevalka meni, da bi jim morali nameniti dovolj sredstev in osebja, da bodo lahko 
učinkovito opravljali svojo pomembno nalogo. Po mnenju poročevalke je potrebno tudi 
tesnejše sodelovanje med posameznimi organi za nadzor trga ter med njimi in carinskimi 
organi. Če bi določili najnižje stopnje vzorčenja in izvajali sistematično prikrito nakupovanje, 
bi lahko identificirali več nevarnih proizvodov in zagotovili dosledno izvrševanje evropskih 
pravil o varnosti proizvodov. 
Poročevalka zlasti pričakuje, da bodo organi za nadzor trga enako skrbno preverjali 
proizvode, ki so bili kupljeni na spletu in uvoženi iz tretjih držav. To za zdaj še ni tako, zato je 
potreben učinkovitejši nadzor, da bi izboljšali varnost vseh proizvodov. 

Varni proizvodi na spletnih tržnicah

69 % spletnih uporabnikov je v letu 2018 kupovalo prek spleta. Število proizvodov, ki se 
prodajajo prek spleta, vsako leto narašča. Ta „novi“ trg ne sme ogroziti načela varnosti 
proizvodov. Poročevalka meni, da se pri zaščiti potrošnikov pred nevarnimi proizvodi ne sme 
razlikovati med tem, ali je bil proizvod kupljen na spletu ali zunaj njega. 
Spletne tržnice na eni strani omogočajo hiter dostop do številnih proizvodov, na drugi strani 
pa pomenijo tveganje, saj ne prevzemajo odgovornosti za proizvode, ki jih ponujajo. 
Poročevalka meni, da bi morale spletne tržnice prevzeti več odgovornosti, na primer tako, da 
bi proaktivno prepoznavale nevarne proizvode ali da bi morale proizvode preverjati v sistemu 
hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih (Rapex). To bi lahko dosegli z 
vzpostavitvijo ustreznega vmesnika. Zdaj se nevarni proizvodi, ki so bili odstranjeni z ene 
spletne tržnice, znova pojavijo na drugi. To bi lahko odpravili z večjo izmenjave informacij 
med spletnimi tržnicami.

Poleg tega bi se morali organi za nadzor trga pri svojem delu osredotočiti tudi na spletne 
tržnice, da bi vzpostavili ravnovesje z nespletnim trgom in tako povečali varnost proizvodov 
in zagotovili tudi pošteno konkurenco na trgu EU.

Sledljivost in odpoklici

Za izboljšanje varnosti proizvodov je bistvena sledljivost vzdolž dobavne verige. Pri tem ni 
pomembno, ali se zagotavlja z blokovno verigo ali z drugimi tehnologijami. Bistveno je, da so 
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te tehnologije interoperabilne in lahko znatno prispevajo k izboljšanju varnosti proizvodov, 
zlasti za proizvode s področja umetne inteligence, interneta stvari ali robotike.

Poročevalka tudi želi, da bi se izboljšala učinkovitost odpoklicev. Potrošniki odpoklicev 
neživilskih proizvodov večinoma ne opazijo in jih še naprej uporabljajo. To težavo je treba 
rešiti čim prej, zato poročevalka predlaga vrsto ukrepov za povečanje učinkovitosti 
odpoklicev.

Poročevalka meni, da bodo ukrepi, predlagani v tem osnutku poročila, povečali varnost 
proizvodov in s tem okrepili zaupanje državljanov EU v skupni notranji trg, tudi v času krize.
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