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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om produktsäkerhet på den inre marknaden
(2019/2190(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av 
den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av 
den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av 
rådets beslut 93/465/EEG, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av 
den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 
89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets 
och rådets beslut 1673/2006/EG, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av 
den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och 
informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet), 

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2020 angående automatiserat 
beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster1, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2019 om en övergripande europeisk 
industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik2, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2018 om blockkedja: en 
framåtblickande handelspolitik3, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2018 om inremarknadspaketet4, 

– med beaktande av sin resolution av den 3 oktober 2018 om distribuerad databasteknik 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0032.
2 Antagna texter, P8_TA(2019)0081.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0528.
4 Antagna texter, P8_TA(2018)0511.
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och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering5, 

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2017 om europeiska standarder 20006, 

– med beaktande av kommissionens arbetsprogram 2020 En ambitiösare union 
(COM(2020)0037), 

– med beaktande av kommissionens rapport av den 19 februari 2020 om konsekvenser för 
säkerhet och ansvar när det gäller artificiell intelligens, sakernas internet och 
robotteknik (COM(2020)0064), 

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 19 februari 2020 Om artificiell 
intelligens - en EU-strategi för spetskompetens och förtroende (COM(2020)0065) 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 Att forma EU:s 
digitala framtid (COM(2020)0067), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 Långsiktig 
handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna 
(COM(2020)0094), 

– med beaktande av de etiska riktlinjerna för tillförlitlig artificiell intelligens från 
kommissionens högnivåexpertgrupp för AI-frågor, som offentliggjordes 
den 8 april 2019, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 april 2019 Att skapa förtroende 
för människocentrerad artificiell intelligens (COM(2019) 168), 

– med beaktande av rapporten Policy and investment recommendations for trustworthy 
artificial intelligence (politik- och investeringsrekommendationer för tillförlitlig 
artificiell intelligens) från kommissionens högnivåexpertgrupp för AI-frågor, som 
offentliggjordes den 26 juni 2019, 

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Den inre marknaden för varor är en av EU:s viktigaste ekonomiska hörnstenar, och 
handeln med varor genererar omkring en fjärdedel av EU:s BNP och står för tre 
fjärdedelar av handeln inom EU. 

B. Ny teknik omvandlar produkternas särskilda egenskaper och måste därför hanteras i 
syfte att skydda konsumenterna och för att säkerställa rättslig förutsebarhet. 
Kommissionens rapport om säkerhet och ansvar när det gäller artificiell intelligens (AI), 
sakernas internet och robotteknik bereder vägen för att detta ska kunna uppnås. 

1. Europaparlamentet betonar att det, p.g.a. covid-19-krisen, är av yttersta vikt för att EU-

5 Antagna texter, P8_TA(2018)0373.
6 Antagna texter, P8_TA(2017)0278.
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medborgarna ska kunna skyddas att alla de produkter som krävs för att hantera 
nödsituationen håller högsta säkerhetsnivå, i synnerhet när det gäller medicinsk 
utrustning och skyddsutrustning, inbegripet produkter som kommer från länder utanför 
EU. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att stärka sina 
samordnade åtgärder inom ramen för produktsäkerhet. 

Säkerhet hos alla produkter

2. Europaparlamentet välkomnar förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll, men 
betonar att den, med undantag för tullkontroller, enbart gäller för produkter som 
omfattas av unionens harmoniseringslagstiftning, och omkring en tredjedel av alla 
produkter som finns i omlopp i EU är icke-harmoniserade. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att uppdatera reglerna om marknadskontroll, inbegripet de som 
gäller icke-harmoniserade produkter, och göra dem ändamålsenliga i den digitala eran. 

3. Europaparlamentet framhåller behovet av att anpassa reglerna för produktsäkerhet till 
den digitala världen. Parlamentet uppmanar kommissionen att hantera utmaningarna 
med ny teknik som t.ex. artificiell intelligens (AI), sakernas internet och robotteknik i 
sin översyn av direktivet om allmän produktsäkerhet och att fastställa och åtgärda 
brister i befintlig lagstiftning, t.ex. maskindirektivet och radioutrustningsdirektivet, 
samtidigt som man undviker överlappande lagstiftning. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omdefiniera begreppet ”produkt” som 
en del av översynen av direktivet om allmän produktsäkerhet så att det speglar 
komplexiteten hos ny teknik, inbegripet fristående programvara och programvara eller 
uppdateringar som innebär att produkten genomgår en betydande förändring som leder 
till en faktisk ny produkt. 

5. Europaparlamentet är övertygat om att AI som bäddas in i produkter kan ändra 
produkternas karaktär och inverka på deras säkerhet efter att de släppts ut på 
marknaden, i synnerhet till följd av uppdateringar eller när det gäller självlärande 
teknik. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att överväga huruvida 
”utsläppande på marknaden”, som det avgörande ögonblick då den ekonomiska aktören 
ska garantera produktens säkerhet, fortfarande är en ändamålsenlig strategi. 

6. Europaparlamentet instämmer i att AI-system bör vara säkra för att de ska gå att lita på, 
i enlighet med vad högnivåexpertgruppen säger i sina etiska riktlinjer för tillförlitlig AI. 
Parlamentet är övertygat om att en EU-omfattande strategi för AI, inbegripet en 
gemensam definition, krävs för att undvika en fragmentering av den inre marknaden, 
vilket skulle undergräva medborgarnas och företagens förtroende, skapa osäkerhet om 
rättsläget och försvaga EU:s ekonomiska konkurrenskraft. 

Efterlevnad av regler för produktsäkerhet

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta sådana åtgärder som t.ex. 
system för riskbaserad bedömning och mekanismer för bedömning av 
överensstämmelse, där sådana ännu inte finns, för att säkerställa att produkter med 
inbäddad ny teknik är trygga och säkra, och att tillhandahålla stöd till små och 
medelstora företag för att minska den börda sådana åtgärder kan skapa. 
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8. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att, om det krävs att produkter 
bedöms på nytt, utvärdera huruvida ökad flexibilitet skulle kunna övervägas för 
lågriskprodukter för bedömning av överensstämmelse i syfte att minska den 
administrativa bördan och underlätta för renovering av produkter. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta AI:s 
autonoma självlärande beteende under en produkts livstid. Parlamentet efterlyser 
mänsklig tillsyn över och effektiva kontroller av artificiellt intelligenta högriskprodukter 
för att säkerställa produktsäkerheten. 

10. Europaparlamentet uppmanar ekonomiska aktörer att integrera säkerhetsmekanismer i 
ny teknik, inbegripet mekanismer för självreparation, för att förhindra uppladdning av 
osäker programvara, öka medvetenheten om säkerhetsproblem med deras produkter 
samt säkerställa säkerhet under hela deras livscykel. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen medlemsstaterna att förbättra 
infrastrukturen för konnektivitet, inbegripet 5G, i syfte att öka säkerheten för 
uppkopplade produkter. 

12. Europaparlamentet är övertygat om att cybersäkerheten för uppkopplade enheter kan 
riskera produktsäkerheten och om att detta måste hanteras vid översynen av de relevanta 
bestämmelserna. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda sina insatser för att utarbeta 
en europeisk ordning för cybersäkerhetscertifiering för AI-produkter, sakernas internet-
produkter och robotteknikprodukter, och för att skapa obligatoriska certifieringssystem 
för konsumentprodukter som snabbt kan uppdateras och anpassas till aktuella risker 
utan att detta utgör något hinder för innovation. 

Effektiv marknadskontroll

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka resurserna till och expertisen hos 
deras marknadskontrollmyndigheter, att stärka samarbetet bland dem, inbegripet på 
gränsöverskridande nivå, öka kontrollernas effektivitet och ändamålsenlighet, samt på 
lämpligt sätt bemanna tullmyndigheterna så att de kan identifiera osäkra produkter, i 
synnerhet från tredjeländer, och förhindra att de hamnar i omlopp på den inre 
marknaden. 

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fastställa minsta 
provtagningsfrekvenser. Parlamentet uppmanar marknadskontrollmyndigheterna att 
regelbundet, minst en gång per år, genomföra sektorspecifika anonyma kundbesök, i 
synnerhet för de produktkategorier som anmälts oftast på ”Safety Gate” (Rapex). 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt anta genomförandeakter i 
enlighet med förordning 2019/1020, särskilt artikel 25, som fastställer riktmärken och 
tekniker för kontroller av harmoniserade och icke-harmoniserade produkter, och att 
inkludera minimikrav för kontroller av produkter som förs in på unionsmarknaden för 
att säkerställa konsekvent, effektiv och enhetlig efterlevnad av unionsrätten. 

17. Europaparlamentet betonar att produkter som konsumenter köper direkt av ekonomiska 
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aktörer i länder utanför EU måste genomgå effektiva kontroller. Parlamentet uppmanar 
marknadskontrollmyndigheter att utföra tillräckliga kontroller av dessa produkter. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med tillsynsmyndigheterna i 
tredjeländer, att utbyta information med dem med anknytning till marknadskontroll av 
farliga produkter, och att inkludera marknadskontroll i alla bilaterala handelsavtal. 

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att på EU-nivå och på 
internationell nivå stärka samarbetet mellan konsumentskydd, marknadskontroll och 
tullmyndigheter för att göra det möjligt att snabbt överföra information om osäkra 
produkter. 

20. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen prioriterar produktsäkerhet i sin 
handlingsplan för tullen. 

Säkra produkter på näthandelsplatser

21. Europaparlamentet välkomnar produktsäkerhetslöftet7 för näthandelsplatser, men 
betonar att det till sin karaktär är frivilligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvärdera den roll som handelsplatser skulle kunna spela när det gäller att upptäcka 
osäkra produkter och att föreslå obligatoriska regler för deras ansvar, med beaktande av 
den särskilda roll som små och medelstora företag spelar som en del av lagen om 
digitala tjänster, översynen av direktivet om allmän produktsäkerhet och eventuell 
annan relevant lagstiftning. 

22. Europaparlamentet uppmanar näthandelsplatser att så snart som möjligt reagera på 
underrättelser från Rapex och att samarbeta effektivt med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter genom att omedelbart dra tillbaka osäkra produkter och vidta åtgärder för 
att undvika att de dyker upp igen. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa 
riktlinjer för näthandelsplatser rörande hur man reagerar på ett effektivt sätt på osäkra 
produkter. 

23. Europaparlamentet uppmanar näthandelsplatser att samarbeta bättre, rådgöra med 
Rapex innan produkter placeras på deras webbplatser, utbyta information om säljare 
som bryter mot reglerna, vidta åtgärder mot dem och deras distributionskedjor, och 
utveckla ett lättillgängligt verktyg som konsumenter kan använda för att rapportera 
osäkra produkter. 

24. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att ålägga 
näthandelsplatser att skapa ett gränssnitt till Rapex i syfte att säkerställa att produkter 
som saluförs är säkra, och att införa en länk till Rapex på deras webbplatser för att öka 
medvetenheten om denna plattform. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera hur nödvändigt det är att 
kräva att onlineplattformar inrättar effektiva och lämpliga skydd för att hindra att 
annonser för osäkra produkter visas. 

7 Produktsäkerhetslöftet är ett frivilligt åtagande från näthandelsplatser med avseende på säkerheten hos andra 
konsumtionsprodukter än livsmedel som säljs online av tredjepartssäljare från juni 2018.



PE647.016v01-00 8/13 PR\1198086SV.docx

SV

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förhandla fram ett ambitiöst e-
handelsavtal med WTO för att öka respekten för produktsäkerhetsregler online på EU-
nivå och på internationell nivå. 

Kommissionens standardiseringsprogram för 2020 och spårbarhet

27. Europaparlamentet välkomnar att det europeiska standardiseringsprogrammet för 2020 
tar upp de framväxande utmaningarna inom den digitala inre marknaden, t.ex. AI, 
sakernas internet, dataskydd, inbegripet hälsouppgifter, cybersäkerhet och 
automatiserad rörlighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa standarder 
som möjliggör driftsättning av driftskompatibel teknik som sörjer för säker, EU-
omfattande ny teknik. 

28. Europaparlamentet understryker att spårbarhet längs hela leveranskedjan är avgörande 
för att förbättra produkternas säkerhet, eftersom tydlig och tillförlitlig 
produktinformation gör det möjligt för konsumenterna, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, att fatta välgrundade beslut, och gör det möjligt för 
marknadskontrollmyndigheter att utföra sin verksamhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i enlighet därmed uppdatera reglerna för spårbarhetskraven för icke-
harmoniserade produkter. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera på vilket sätt teknik för 
distribuerade liggare och blockkedjor skulle kunna öka produkters säkerhet genom att 
förbättra produkternas spårbarhet genom hela leveranskedjan, inbegripet genom 
standardisering av dessa. 

Återkallelser 

30. Europaparlamentet noterar att konsumenterna inte reagerar nämnvärt på återkallelser, 
och att osäkra produkter fortsätter att användas även om de återkallats. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att publicera riktlinjer om återkallelseförfaranden, inbegripet 
en kontrollista med konkreta krav, för att öka antalet konsumenter som nås, samtidigt 
som man beaktar att återkallelser kan orsaka stora utmaningar för små och medelstora 
företag. 

31. Europaparlamentet uppmanar återförsäljare, näthandelsplatser och 
konsumentorganisationer att spela en större roll i återkallelser av osäkra produkter som 
köpts online eller offline genom att säkerställa att lämplig information finns tillgänglig 
för konsumenterna. 

32. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra det gränsöverskridande utbytet av bästa praxis för återkallelser, att öka andelen 
registrerade produkter så att berörda konsumenter enklare kan identifieras, även när det 
gäller gränsöverskridande köp, och att göra det möjligt för ekonomiska aktörer att 
använda uppgifter – t.ex. lojalitetssystem – för att nå konsumenter utan att bryta mot 
den allmänna dataskyddsförordningens regler. 

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att planera för en icke betungande 
feedbackrapport om återkallelser från ekonomiska aktörers sida som ska lämnas in till 
marknadskontrollmyndigheterna så att de kan bedöma hur effektiv återkallelsen har 
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varit. 

°

° °

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Den gemensamma inre marknaden är en förutsättning för att miljontals produkter ska kunna 
köpas och säljas inom Europeiska unionen. Vi måste se till att dessa produkter är säkra och att 
konsumenternas hälsa på så sätt skyddas. Föredraganden är övertygad om att ytterligare 
ansträngningar krävs för att öka produkternas säkerhet och garantera en hög 
konsumentskyddsnivå. 
De befintliga produktsäkerhetsföreskrifterna måste utvärderas och anpassas mot bakgrund av 
den digitala omvandlingen. Det här gäller såväl sektorspecifik lagstiftning, såsom 
maskindirektivet1, radioutrustningsdirektivet2, lågspänningsdirektivet3 och leksaksdirektivet4, 
som direktivet om allmän produktsäkerhet5. Den nödvändiga översynen av dessa föreskrifter 
måste leda till att konsumenterna kan dra fördel av en hög säkerhet hos alla produkter och till 
att säkerheten övervakas effektivt. 

Säkerhet för alla produkter

År 2021 kommer förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för 
produkter att börja tillämpas. Den kommer att medföra avsevärda förbättringar för 
marknadskontrollen, exempelvis ett ökat gränsöverskridande samarbete mellan 
marknadskontrollmyndigheterna. Dessa förbättringar rör dock endast produkter som omfattas 
av unionens föreskrifter om harmonisering. Så kallade ej harmoniserade produkter berörs inte, 
med undantag för vissa kontrollbestämmelser. Det här leder till den oacceptabla situationen 
att striktare bestämmelser gäller för t.ex. en docksäng, som är föremål för det harmoniserade 
regelverket då det är en leksak, än för en barnsäng, som är en möbel och därmed räknas som 
en så kallad ej harmoniserad produkt. Föredraganden föreslår därför en anpassning av de 
befintliga bestämmelserna, så att även ej harmoniserade produkter omfattas av ett högt skydd.

Dessutom krävs anpassningar för att utöka de befintliga säkerhetsföreskrifterna till att omfatta 
produkter där nya tekniker såsom artificiell intelligens (AI), sakernas internet och robotik 
används. Detta innebär att den befintliga lagstiftningen måste preciseras och luckor i den 
täppas till. Exempelvis bör den befintliga produktdefinitionen anpassas. Frågan om huruvida 
säkerhetsrelevanta programvaror eller uppdateringar kan betraktas som egna produkter ska 
klargöras. Samma sak gäller frågan om huruvida ”utsläppande på marknaden” verkligen bör 
vara den avgörande tidpunkten för bedömning av en produkts säkerhet. Det här är särskilt 
relevant mot bakgrund av det faktum att exempelvis produktens förmåga att själv kunna 
vidareutveckla sina egenskaper med tidens gång kan förändra produktfunktionerna. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av 
direktiv 95/16/EG (omarbetning) (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av 
direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 96, 29.3.2014, 
s. 357).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (EUT L 170, 
30.6.2009, s. 1).
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EUT 
L 11, 15.1.2002, s. 4).
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Efterlevnad av produktsäkerhetsbestämmelserna

Föredraganden anser att produkter bör vara säkra under hela sin livscykel. 
Produktsäkerhetsbestämmelser som omfattar nya tekniker måste ta dessa teknikers särskilda 
egenskaper i beaktande. En EU-omfattande, enhetlig rättslig ram för AI bör införas, som i 
enlighet med en riskbaserad strategi föreskriver en åtskillnad mellan AI med låg och hög risk 
i syfte att uppnå en omfattande säkerhetsnivå och samtidigt undvika en fragmentering av den 
inre marknaden. Föredraganden föreslår därför att de befintliga kriterierna för bedömning av 
överensstämmelse ses över och att de luckor som finns åtgärdas på lämpligt sätt. Hon är 
övertygad om att produkter som inbegriper AI, sakernas internet eller robotik och endast utgör 
en liten risk bör gynnas av en förenklad bedömning av överensstämmelse. 
Dessutom anser hon att det är viktigt att de åtgärder som föreslås inte i onödan belastar 
företagen i allmänhet och små och medelstora företag i synnerhet, då de utgör ryggraden i den 
europeiska inre marknaden.

Effektiv marknadskontroll

Bästa tänkbara produktsäkerhetsbestämmelser är till liten hjälp om efterlevnaden av reglerna 
inte övervakas effektivt. Det åligger medlemsstaterna att genomföra föreskrifterna om 
produktsäkerhet och marknadskontroll. De nationella marknadskontrollmyndigheterna har 
stärkts genom förordning 1020/2019 och spelar en avgörande roll i detta. De gör ett bra 
arbete, men kan bli effektivare, varför föredraganden anser att 
marknadskontrollmyndigheterna bör få tillgång till tillräckliga medel och tillräcklig personal 
så att de kan utföra sin viktiga uppgift på ett effektivt sätt. Föredraganden anser också att det 
är nödvändigt med ett förstärkt samarbete mellan de enskilda marknadskontrollmyndigheterna 
samt marknadskontrollmyndigheterna och tullen. Minimivärden för stickprov och systematisk 
”mystery shopping” skulle kunna göra det enklare ett identifiera osäkra produkter och 
garantera att de europeiska produktsäkerhetsföreskrifterna genomförs på ett enhetligt sätt. 
Framförallt förväntar sig föredraganden att produkter som köps online och förs in från 
tredjeländer kontrolleras lika noggrant av marknadskontrollmyndigheterna. För närvarande 
görs detta inte i tillräcklig utsträckning och därför krävs en effektivare kontroll för att öka alla 
produkters säkerhet. 

Säkra produkter på e-marknadsplatser

69 procent av alla internetanvändare handlade online under 2018. Antalet produkter som säljs 
online ökar varje år. Den här ”nya” marknaden får inte påverka principen om produktsäkerhet. 
Föredraganden anser att det, för att skydda konsumenterna från osäkra produkter, inte får 
spela någon roll om produkten har köpts online eller offline. 
Å ena sidan möjliggör e-marknadsplatser snabb tillgång till ett stort produktutbud, å andra 
sidan medför de en inneboende risk då de inte tar något ansvar för de produkter som 
tillhandahålls. Föredraganden anser att e-marknadsplatser bör åläggas ett större ansvar. Detta 
skulle till exempel kunna omfatta att e-marknadsplatserna proaktivt identifierar osäkra 
produkter eller att de måste stämma av produkterna mot systemet för snabbt 
informationsutbyte om farliga konsumentprodukter, Safety Gate (Rapex). Det vore tänkbart 
att ett lämpligt gränssnitt inrättades i detta syfte. I dag kan osäkra produkter som tagits bort 
från en e-marknadsplats dyka upp igen på en annan. Det här skulle kunna motverkas genom 
att informationsutbytet mellan e-marknadsplatserna intensifierades.
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Dessutom bör marknadskontrollmyndigheterna också fokusera på e-marknadsplatserna i sitt 
arbete, i syfte att skapa balans med försäljning i butik och på så sätt inte bara öka 
produktsäkerheten, utan även garantera rättvis konkurrens på EU-marknaden.

Spårbarhet och återkallelser

Spårbarheten i leveranskedjan är avgörande för att förbättra produktsäkerheten. Om 
blockkedjor eller någon annan teknik används är oväsentligt. Det viktiga är att teknikerna är 
kompatibla och har potential att avsevärt bidra till att öka produktsäkerheten, framförallt hos 
produkter som stöds av AI, sakernas internet eller robotik.

Sist men inte minst önskar föredraganden se en ökad effektivitet för återkallelser. I de flesta 
fall noterar konsumenterna inte återkallelser av konsumentprodukter och därför förblir farliga 
produkter i bruk. Det här problemet måste åtgärdas så fort som möjligt och därför föreslår hon 
olika åtgärder för att öka återkallelsernas effektivitet.

Enligt föredraganden skulle de åtgärder som föreslås inom ramen för detta förslag till 
betänkande leda till en ökad produktsäkerhet och därmed stärka EU-medborgarnas förtroende 
för den gemensamma, europeiska inre marknaden, även under kristider.
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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)


