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11.4.2019 A8-0277/215

Amendamentul 215
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0277/2018
Nicola Danti
Supravegherea pieței și conformitatea produselor
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Identificarea și trasabilitatea 
produsului de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare contribuie la identificarea 
operatorilor economici și la luarea de 
măsuri corective eficiente împotriva 
produselor nesigure, precum retragerile 
intenționate. Identificarea și trasabilitatea 
produsului oferă astfel garanția că 
operatorii economici și consumatorii 
obțin informații precise cu privire la 
produsele nesigure, mărind încrederea în 
piață și evitându-se perturbarea inutilă a 
comerțului. Prin urmare, pe produse 
trebuie să figureze informații care să 
permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii mai trebuie 
totodată să publice documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care 
pot alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorii economici 
trebuie să fie în stare să identifice 
operatorii care și cărora le-au furnizat un 
produs.

Or. en
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Justificare

Un sistem de trasabilitate mai bun este atât în beneficiul consumatorilor, cât și al 
întreprinderilor, deoarece reduce posibilitatea fraudelor și a produselor contrafăcute.
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11.4.2019 A8-0277/216

Amendamentul 216
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Ferrara
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0277/2018
Nicola Danti
Supravegherea pieței și conformitatea produselor
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În special, 
indicarea țării de origine ajută să se 
identifice mai ușor locul de producție 
efectiv dacă producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa furnizată este 
diferită de locul de producție efectiv. 
Astfel de informații pot înlesni sarcina 
autorităților de supraveghere a pieței de a 
identifica locul de producție efectiv și le 
permit să contacteze autoritățile din țara 
de origine în cadrul cooperării bilaterale 
sau multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum pentru a lua 
măsuri de monitorizare corespunzătoare.

Or. en

Justificare

O etichetă care să indice în mod clar originea geografică a unui anumit produs și modul în 
care a fost fabricat ar proteja întreprinderile, forța de muncă și consumatorii.
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11.4.2019 A8-0277/217

Amendamentul 217
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0277/2018
Nicola Danti
Supravegherea pieței și conformitatea produselor
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament oferă, de asemenea, 
un cadru pentru a asigura identificarea și 
trasabilitatea produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare, inclusiv 
cerințe privind indicarea țării de origine a 
produsului.

Or. en
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11.4.2019 A8-0277/218

Amendamentul 218
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0277/2018
Nicola Danti
Supravegherea pieței și conformitatea produselor
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Trasabilitatea produselor

1. Comisia poate le solicita operatorilor 
economici care introduc pe piață și pun la 
dispoziție pe piață anumite produse, 
categorii sau grupuri de produse care, din 
cauza caracteristicilor lor specifice sau 
condițiilor specifice de distribuție sau de 
utilizare, pot să prezinte un risc grav 
pentru sănătatea și siguranța persoanelor, 
să creeze un sistem de trasabilitate sau să 
adere la un sistem existent.
2. Sistemul de trasabilitate presupune să 
se colecteze și să se stocheze date 
electronice care permit să se identifice un 
produs și operatorii economici implicați în 
lanțul său de distribuție, precum să se 
aplice un cod de bare unic, o hologramă, 
un cip sau alt suport de date pe produs, pe 
ambalajul său sau pe documentele de 
însoțire care să permită accesul la datele 
respective.

Or. en

Justificare

Un sistem de trasabilitate mai bun este atât în beneficiul consumatorilor, cât și al 
întreprinderilor, deoarece reduce posibilitatea fraudelor și a produselor contrafăcute.
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11.4.2019 A8-0277/219

Amendamentul 219
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0277/2018
Nicola Danti
Supravegherea pieței și conformitatea produselor
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b
Indicarea originii

1. Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește produsul.
2. În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 60-63 din 
Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 octombrie 2013 de stabilire a 
Codului vamal al Uniunii.
3. În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. en


