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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

În activitatea noastră pe marginea propunerii de regulament privind echipamentele individuale 

de protecție, am avut drept obiectiv principal depunerea unor amendamente care să asigure că 

directiva existentă nu poate da naștere la interpretări care să-i poate submina eficacitatea și 

securitatea juridică. Premisa de bază este că numai prin intermediul unor instrumente de o 

eficacitate incontestabilă se poate garanta securitatea lucrătorilor, având în vedere că deseori 

accidentele de muncă sunt determinate nu doar de neutilizarea unor sisteme de protecție 

adecvate, ci și de utilizarea incorectă a acestora. 

În plus, am subliniat că eficacitatea echipamentelor de protecție nu poate fi garantată decât 

prin crearea și comercializarea unor produse care să țină cont de nevoile utilizatorilor lor 

finali. Acesta este motivul pentru care am prevăzut că trebuie să se țină cont de cine anume 

poartă sau folosește echipamentele, făcând distincție între următoarele categorii de utilizatori: 

bărbați, femei, tineri lucrători și persoane cu handicap. Atunci când am stabilit categoria 

„tinerilor lucrători”, am vrut să ținem cont de faptul că evoluțiile și condițiile de lucru de la 

locul de muncă ale tinerilor lucrători, legate în cea mai mare parte de criza economică, au 

condus la o creștere exponențială a abandonului școlar timpuriu în rândul tinerilor, creând o 

categorie tot mai largă de lucrători tineri de ale căror caracteristici fizice trebuie să se țină 

seama. 

În plus, am considerat potrivit să revizuim câteva aspecte referitoare la dispozițiile tehnice ale 

regulamentului, astfel încât să includem toate categoriile de risc și toate situațiile posibile, în 

vederea reducerii pe cât posibil a ambiguităților și a interpretărilor eronate care ar putea 

apărea.  

Convingerea care a stat la baza analizei regulamentului este că incertitudinea lasă loc unor 

interpretări eronate și, în consecință, unei aplicări incorecte a regulamentului.  

De asemenea, având în vedere evoluțiile recente în domeniul comunicațiilor și necesitatea de 

a adapta EIP la utilizatorii săi finali, am introdus posibilitatea de a crea instrumente specifice 

care să le permită utilizatorilor finali să înțeleagă modul de utilizare corect al EIP și care să 

explice importanța fundamentală a acestora pentru protecția utilizatorilor finali împotriva 

riscurilor de la locul de muncă.  

Dacă lucrătorii sunt conștienți de aceste aspecte și informați corect și corespunzător, ei vor fi 

nu doar protejați, ci și implicați în chestiuni care îi privesc în mod direct. 

Am subliniat, de asemenea, că, în cazul în care există riscuri sau suspiciuni de neconformitate 

a produselor, acestea ar trebui semnalate, iar produsele în cauză ar trebui retrase de pe piață 

pentru a reduce la minimum riscul asociat utilizării lor. 

Am ținut, totodată, să subliniem că monitorizarea aplicării regulamentului trebuie să fie 

transparentă și continuă, cu aplicarea de sancțiuni în orice situație de nerespectare a acestuia.  

Considerăm că, pentru a pune în valoare mediul de lucru, sunt necesare nu doar politici de 

investiții, ci și măsuri de protecție absolut sigure, de la cerințe minime de securitate a 

lucrătorilor, până la măsuri menite să protejeze lucrătorii și să asigure condiții de muncă de o 

calitate adecvată. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) Dreptul la sănătate și siguranță este 

un drept fundamental și orice lucrător 

beneficiază de garantarea prin lege a 

unor condiții de lucru care îi respectă 

sănătatea, siguranța și demnitatea. Având 

în vedere că costurile asociate 

accidentelor de muncă și bolilor 

profesionale suportate de întreprinderi și 

sistemele de securitate socială sunt 

estimate la 5,9 % din produsul intern brut, 

precum și faptul că măsurile preventive 

adecvate promovează bunăstarea, 

calitatea muncii și productivitatea, 

prevenirea riscurilor, în special prin 

utilizarea de echipamente individuale de 

protecție de calitate, este esențială pentru 

reducerea ratei accidentelor de muncă și 

a bolilor profesionale. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Ar trebui să se țină seama de 

corelarea dintre prezentul regulament și 

Directivele 89/391/CEE și 89/656/CEE, 

mai ales în ceea ce privește dispozițiile 

privind evaluarea EIP, informarea și 
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consultarea lucrătorilor și participarea 

acestora. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Cu toate acestea, experiența dobândită 

cu ocazia aplicării sale a scos la iveală 

insuficiențe și inconsecvențe în ceea ce 

privește produsele acoperite și procedurile 

de evaluare a conformității. Pentru a ține 

cont de această experiență și a preciza 

cadrul în care produsele acoperite de 

prezentul regulament pot fi comercializate, 

anumite aspecte ale Directivei 89/686/CEE 

ar trebui revizuite și consolidate. 

(3) Cu toate acestea, experiența dobândită 

cu ocazia aplicării sale a scos la iveală 

insuficiențe și inconsecvențe în ceea ce 

privește produsele acoperite și procedurile 

de evaluare a conformității. Pentru a ține 

cont de această experiență și a preciza 

cadrul în care produsele acoperite de 

prezentul regulament pot fi comercializate, 

anumite aspecte ale Directivei 89/686/CEE 

ar trebui revizuite și consolidate, 

menținând principiul general al protejării 

sănătății și siguranței. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Prezentul regulament ar trebui să se 

aplice în cazul tuturor formelor de 

furnizare, inclusiv vânzării la distanță. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Dat fiind faptul că domeniul de (4) Dat fiind faptul că domeniul de 
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aplicare, cerințele esențiale de sănătate și 

siguranță și procedurile de evaluare a 

conformității trebuie să fie identice în toate 

statele membre, acestea din urmă nu dispun 

de aproape niciun fel de flexibilitate în 

ceea ce privește transpunerea în legislația 

națională a directivelor bazate pe 

principiile noii abordări. Prin urmare, este 

oportună înlocuirea Directivei 89/686/CEE 

cu un regulament - instrumentul juridic 

adecvat pentru impunerea unor norme clare 

și detaliate care să elimine posibilitatea 

unei transpuneri divergente la nivelul 

statelor membre. 

aplicare, cerințele esențiale de sănătate și 

siguranță și procedurile de evaluare a 

conformității trebuie să fie identice în toate 

statele membre, acestea din urmă nu dispun 

de aproape niciun fel de flexibilitate în 

ceea ce privește transpunerea în legislația 

națională a directivelor bazate pe 

principiile noii abordări. Prin urmare, este 

oportună înlocuirea Directivei 89/686/CEE 

cu un regulament - instrumentul juridic 

adecvat pentru impunerea unor norme clare 

și detaliate care să elimine posibilitatea 

unei transpuneri divergente la nivelul 

statelor membre; acest lucru ar trebui să 

se realizeze în cadrul unei abordări clare 

și orientate către obiective, vizând în 

special protejarea sănătății publice, 

creșterea securității muncii și asigurarea 

protecției utilizatorilor. 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Anumite produse de pe piață care oferă 

utilizatorului o funcție de protecție sunt 

excluse din domeniul de aplicare al 

Directivei 89/686/CEE. Pentru a garanta 

utilizatorilor acestor produse același nivel 

ridicat de protecție cu cel garantat în cazul 

EIP reglementate de Directiva 

89/686/CEE, domeniul de aplicare al 

prezentului regulament ar trebui să 

includă EIP pentru uz privat împotriva 

umidității, apei și căldurii (de exemplu, 

mănușile de spălat vase, mănușile de 

cuptor), așa cum se întâmplă cu EIP 

similare destinate utilizării profesionale, 

care sunt deja reglementate de Directiva 

89/686/CEE. Produsele artizanale, cum ar 

fi mănușile confecționate manual pentru 

care producătorul nu precizează în mod 

explicit o funcție de protecție, nu sunt 

(9) Anumite produse de pe piață care oferă 

utilizatorului o funcție de protecție sunt 

excluse din domeniul de aplicare al 

Directivei 89/686/CEE în cazul în care 

sunt destinate exclusiv uzului privat. 

Pentru a asigura un nivel ridicat de 

protecție, produsele destinate protejării 

mâinilor împotriva căldurii extrem de 

ridicate dintr-un mediu casnic ar trebui 

incluse în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament în cazul în care se 

precizează în mod explicit că au un rol de 

protecție. Produsele artizanale, cum ar fi 

mănușile confecționate manual și mănușile 

de cuptor, pentru care producătorul nu 

precizează în mod explicit o funcție de 

protecție, nu sunt echipamente individuale 

de protecție; prin urmare, aceste produse 

nu ar trebui incluse în domeniul de 



 

AD\1056753RO.doc 7/60 PE544.202v03-00 

 RO 

echipamente de protecție individuală, ele 

nefiind deci vizate de această includere. 

Este de asemenea oportun să se precizeze 

lista excluderilor figurând în anexa I la 

Directiva 89/686/CEE, prin adăugarea 

unei referințe la produsele care sunt 

reglementate de alte acte normative și 

care, prin urmare, sunt excluse din 

Regulamentul EIP. 

aplicare al prezentului regulament. 

Pentru aceste produse ar trebui însă 

încurajată autocertificarea. În prezent, 

există mulți producători care procedează 

deja astfel. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) La 6 iunie 2014, Comisia a adoptat 

Comunicarea referitoare la un cadru 

strategic al UE privind sănătatea și 

siguranța la locul de muncă 2014-2020 

pentru a proteja mai bine lucrătorii din 

Uniune de accidentele de muncă și bolile 

profesionale. 

 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a facilita înțelegerea și 

aplicarea uniformă a prezentului 

regulament, ar trebui introduse definiții noi 

pentru termenii „EIP produse la comandă” 

și „EIP personalizate”, iar procedurile de 

evaluare a conformității acestor tipuri de 

EIP ar trebui adaptate condițiilor specifice 

de producerea a acestora. 

(10) Pentru a facilita înțelegerea și 

aplicarea uniformă a prezentului 

regulament, ar trebui introduse definiții noi 

pentru termenii „EIP produse la comandă” 

și „EIP personalizate”, precum și definiții 

clare pentru utilizatorii finali ai EIP, iar 

procedurile de evaluare a conformității 

acestor tipuri de EIP ar trebui adaptate 

condițiilor specifice de producere a 

acestora. Definițiile „EIP personalizate” și 

„EIP produse la comandă” ar trebui să 

specifice în mod clar că personalizarea 

EIP trebuie să aibă un impact 
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semnificativ asupra mediului de lucru și a 

siguranței la locul de muncă. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) În timpul demonstrațiilor și al 

testărilor pe teren ar trebui luate măsuri 

adecvate pentru a asigura protecția 

persoanelor. Testările pe teren nu ar 

trebui să aibă drept scop testarea 

performanței EIP în materie de protecție, 

ci evaluarea altor aspecte care nu sunt 

legate de protecție, cum ar fi confortul, 

ergonomia și designul. Toate părțile 

vizate, de exemplu angajatorii, cei care 

poartă echipamentele sau cei care le 

folosesc, ar trebui să fie informate în 

prealabil cu privire la domeniul de 

aplicare și la scopul testării. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Operatorii economici ar trebui să fie 

răspunzători de conformitatea produselor, 

conform rolului deținut în cadrul lanțului 

de aprovizionare, astfel încât, pe de o parte, 

să se garanteze un nivel ridicat de protecție 

a unor interese publice precum sănătatea, 

siguranța și protecția utilizatorilor, iar pe 

de altă parte, să se asigure o concurență 

loială pe piața Uniunii. 

(11) Operatorii economici ar trebui să fie 

răspunzători de conformitatea EIP, 

conform rolului deținut în cadrul întregului 

lanț de aprovizionare, astfel încât, pe de o 

parte, să se garanteze un nivel ridicat de 

protecție a unor interese publice precum 

sănătatea, siguranța și informarea 

adecvată și protecția utilizatorilor și, dacă 

este cazul, a altor persoane, iar, pe de altă 

parte, să se asigure o concurență loială pe 

piața Uniunii.  
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Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Toți operatorii economici care intervin 

în lanțul de aprovizionare și de distribuție 

ar trebui să ia măsurile corespunzătoare 

pentru a se asigura că EIP protejează 

sănătatea și siguranța persoanelor și că 

toate produsele puse de ei la dispoziție pe 

piață sunt conforme cu prevederile 

prezentului regulament. Prezentul 

regulament ar trebui să prevadă o 

repartizare clară și proporțională a 

obligațiilor care corespund rolului fiecărui 

operator din cadrul lanțului de 

aprovizionare și de distribuție. 

(12) Toți operatorii economici care intervin 

în lanțul de aprovizionare și de distribuție 

ar trebui să ia măsurile corespunzătoare 

pentru a se asigura că pun la dispoziție pe 

piață numai EIP care sunt conforme cu 

prevederile prezentului regulament. 

Prezentul regulament ar trebui să prevadă o 

repartizare clară și proporțională a 

obligațiilor care corespund rolului fiecărui 

operator economic din cadrul lanțului de 

aprovizionare și de distribuție. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Pentru a facilita punerea în aplicare 

și a crește gradul de informare în legătură 

cu cerințele prevăzute în prezentul 

regulament, statele membre ar trebui 

încurajate să creeze un site de internet 

și/sau o aplicație de smartphone pentru a 

include toate informațiile relevante 

privind prezentul regulament, inclusiv 

despre autoritățile de notificare și 

organismele de evaluare a conformității 

autorizate să desfășoare activități în 

temeiul prezentului regulament. Pentru a 

facilita comunicarea între operatorii 

economici, autoritățile de supraveghere a 

pieței și consumatori, statele membre ar 

trebui să încurajeze operatorii economici 
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să furnizeze și o adresă de internet în 

afară de adresa poștală.  

 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Este necesar să se garanteze faptul că 

EIP care intră pe piața Uniunii se 

conformează dispozițiilor prezentului 

regulament, mai exact că ele au făcut 

obiectul unor proceduri de evaluare 

adecvate, aplicate de producători. Prin 

urmare, ar trebui prevăzute dispoziții care 

să impună importatorilor obligația de a se 

asigura că introduc pe piață EIP care 

respectă cerințele prezentului regulament și 

că nu introduc pe piață EIP neconforme sau 

care prezintă riscuri. Ar trebui de asemenea 

prevăzute dispoziții care să impună 

importatorilor obligația de a se asigura că 

procedurile de evaluare a conformității au 

fost aplicate și că marcajul CE și 

documentația tehnică elaborată de 

producători sunt puse la dispoziția 

autorităților de supraveghere pentru 

inspecție. 

(14) Este necesar să se garanteze faptul că 

EIP care intră pe piața Uniunii se 

conformează dispozițiilor prezentului 

regulament, mai exact că ele au făcut 

obiectul unor proceduri de evaluare 

adecvate, aplicate de producători. Prin 

urmare, ar trebui prevăzute dispoziții care 

să impună importatorilor obligația de a se 

asigura că introduc pe piață EIP care 

respectă cerințele prezentului regulament și 

că nu introduc pe piață EIP neconforme sau 

care prezintă riscuri. Ar trebui de asemenea 

prevăzute dispoziții care să impună 

importatorilor obligația de a se asigura că 

procedurile de evaluare a conformității au 

fost aplicate și că marcajul CE și 

documentația tehnică elaborată de 

producători sunt puse la dispoziția 

autorităților de supraveghere competente. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) La momentul introducerii pe piață a 

EIP, importatorii ar trebui să indice pe 

produs numele lor și adresa la care pot fi 

contactați. Ar trebui prevăzute derogări 

pentru cazurile în care dimensiunea sau 

(16) La momentul introducerii pe piață a 

EIP, importatorii ar trebui să indice pe 

produs numele lor și adresa la care pot fi 

contactați, precum și site-urile de internet 

pe care utilizatorii finali ai EIP pot accesa 
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natura EIP nu permite acest lucru. Este 

vorba aici despre cazurile în care 

importatorul ar trebui să deschidă 

ambalajul pentru a-și putea înscrie numele 

și adresa pe produs. 

informații suplimentarea cu privire la 

utilizarea corectă a EIP. Ar trebui 

prevăzute derogări pentru cazurile în care 

dimensiunea sau natura EIP nu permite 

acest lucru. Este vorba aici despre cazurile 

în care importatorul ar trebui să deschidă 

ambalajul pentru a-și putea înscrie numele 

și adresa pe produs. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Orice operator economic care, fie 

introduce EIP pe piață sub propriul nume 

sau propria marcă, fie modifică un produs 

astfel încât conformitatea acestuia cu 

cerințele prezentului regulament poate fi 

afectată, ar trebui considerat producător și 

ar trebui să-și asume obligațiile 

producătorului. 

(17) Orice operator economic care, fie 

introduce EIP pe piață sub propriul nume 

sau propria marcă, fie modifică EIP astfel 

încât conformitatea acestuia cu cerințele 

prezentului regulament poate fi afectată, 

este considerat producător și ar trebui să-și 

asume obligațiile producătorului. 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Datorită apropierii lor de piață, 

distribuitorii și importatorii ar trebui să fie 

implicați în sarcinile de supraveghere a 

pieței desfășurate de autoritățile naționale 

competente și ar trebui să fie pregătiți să 

participe activ, furnizând respectivelor 

autorități toate informațiile necesare 

privind EIP vizate. 

(18) Datorită apropierii lor de piață, 

distribuitorii și importatorii ar trebui să fie 

implicați în sarcinile de supraveghere a 

pieței desfășurate de autoritățile naționale 

competente doar în măsura în care poate 

fi evitat orice conflict de interese și trebuie 

să fie pregătiți să participe activ, furnizând 

respectivelor autorități toate informațiile 

necesare privind EIP vizate. 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Asigurarea trasabilității EIP pe tot 

parcursul lanțului de aprovizionare 

contribuie la simplificarea și eficientizarea 

supravegherii pieței. Un sistem de 

trasabilitate eficient facilitează sarcina 

autorităților de supraveghere a pieței de a 

identifica operatorii economici care au pus 

la dispoziție pe piață produse neconforme. 

(19) Asigurarea trasabilității EIP pe tot 

parcursul întregului lanț de aprovizionare 

contribuie la simplificarea și eficientizarea 

supravegherii pieței. Un sistem de 

trasabilitate eficient facilitează sarcina 

autorităților de supraveghere a pieței de a 

identifica operatorii economici care au pus 

la dispoziție pe piață EIP neconforme și de 

a stabili cu precizie, fără ambiguități și în 

mod transparent responsabilitățile 

fiecărui operator. 

 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Este necesar să se specifice în mod 

clar atât domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, cât și relația sa cu 

dreptul statelor membre de a stabili cerințe 

privind utilizarea EIP la locul de muncă, în 

particular în temeiul Directivei 

89/656/CEE a Consiliului19, pentru a se 

evita orice fel de confuzie și ambiguitate și 

pentru a se garanta, astfel, libera circulație 

a EIP conforme. 

(21) Este necesar să se specifice în mod 

clar atât domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, cât și relația sa cu 

dreptul statelor membre de a stabili cerințe 

privind utilizarea EIP la locul de muncă, în 

particular în temeiul 

Directivei 89/656/CEE a Consiliului19, 

pentru a se evita orice fel de confuzie și 

ambiguitate și pentru a se garanta, astfel, 

libera circulație a EIP conforme. 

Articolul 4 din directiva respectivă obligă 

angajatorii să pună la dispoziție EIP care 

respectă dispozițiile relevante ale Uniunii 

privind proiectarea și fabricarea în ceea 

ce privește siguranța și sănătatea. În 

conformitate cu acest articol, producătorii 

de EIP care oferă EIP respective 

angajaților lor trebuie să se asigure că 

EIP în cauză îndeplinesc cerințele 
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prezentului regulament. 

__________________ __________________ 

19 Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 

30 noiembrie 1989 privind cerințele 

minime de securitate și sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecție la 

locul de muncă (JO L 393, 30.12.1989, p. 

18). 

19 Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 

30 noiembrie 1989 privind cerințele 

minime de securitate și sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecție la 

locul de muncă (JO L 393, 30.12.1989, p. 

18). 

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Pentru a se asigura că EIP sunt 

examinate pe baza celor mai recente 

cunoștințe științifice disponibile, limita de 

valabilitate a certificatului de examinare 

UE de tip ar trebui să fie stabilită la 

maximum cinci ani. Ar trebui prevăzută o 

procedură de reexaminare a certificatului. 

Pentru a facilita activitatea autorităților de 

supraveghere a pieței, ar trebui prevăzut un 

conținut minim obligatoriu al certificatului. 

(24) Pentru a se asigura că EIP sunt 

examinate pe baza celor mai recente 

cunoștințe științifice disponibile, limita de 

valabilitate a certificatului de examinare 

UE de tip ar trebui să fie stabilită la 

maximum cinci ani. Ar trebui prevăzută o 

procedură de reexaminare a certificatului. 

Revizuirea ar trebui să constea într-o 

procedură simplă și rapidă. Pentru a 

facilita activitatea autorităților de 

supraveghere a pieței, ar trebui prevăzut un 

conținut minim obligatoriu al certificatului. 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Marcajul CE ar trebui să fie singurul 

marcaj indicând conformitatea EIP cu 

legislația de armonizare a Uniunii. Cu toate 

acestea, ar trebui autorizată utilizarea și a 

altor marcaje, în măsura în care ele 

contribuie la îmbunătățirea protecției 

(27) Marcajul CE ar trebui să fie singurul 

marcaj indicând conformitatea EIP cu 

legislația de armonizare a Uniunii. Cu toate 

acestea, ar trebui autorizată utilizarea și a 

altor marcaje, în măsura în care ele 

contribuie la îmbunătățirea protecției 
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consumatorilor și nu intră în domeniul de 

aplicare al legislației de armonizare a 

Uniunii. 

sănătății și siguranței consumatorilor și nu 

intră în domeniul de aplicare al legislației 

de armonizare a Uniunii. 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Pentru a garanta respectarea cerințelor 

esențiale de siguranță, se impune stabilirea 

unor proceduri adecvate de evaluare a 

conformității care vor trebui urmate de 

producători. Directiva 89/686/CEE 

clasifică EIP în trei categorii care fac 

obiectul unor proceduri de evaluare a 

conformității diferite. Pentru asigurarea 

unui nivel constant ridicat de siguranță 

pentru toate EIP, ar trebui extinsă lista 

produselor care fac obiectul uneia dintre 

procedurile de evaluare a conformității 

aplicate în faza de producție. Pentru fiecare 

categorie de EIP, procedurile de evaluare a 

conformității ar trebui să fie stabilite, în 

măsura posibilului, în funcție de modulele 

de evaluare a conformității prevăzute în 

Decizia 768/2008/CE. 

(28) Pentru a garanta respectarea cerințelor 

esențiale de sănătate și siguranță prevăzute 

în prezentul regulament, se impune 

stabilirea unor proceduri adecvate de 

evaluare a conformității care vor trebui 

urmate de producători. Directiva 

89/686/CEE clasifică EIP în trei categorii 

care fac obiectul unor proceduri de 

evaluare a conformității diferite. Pentru 

asigurarea unui nivel constant ridicat de 

siguranță pentru toate EIP, ar trebui extinsă 

lista produselor care fac obiectul uneia 

dintre procedurile de evaluare a 

conformității aplicate în faza de producție. 

Pentru fiecare categorie de EIP, 

procedurile de evaluare a conformității ar 

trebui să fie stabilite, în măsura posibilului, 

în funcție de modulele de evaluare a 

conformității prevăzute în Decizia 

768/2008/CE.  

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Pentru a ține seama de evoluția 

cunoștințelor tehnice și de noile dovezi 

științifice, Comisia ar trebui împuternicită 

să adopte acte, în conformitate cu articolul 

290 din Tratatul privind funcționarea 

(31) Pentru a ține seama de evoluția 

cunoștințelor tehnice și de noile dovezi 

științifice, Comisia ar trebui împuternicită 

să adopte acte, în conformitate cu articolul 

290 din Tratatul privind funcționarea 
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Uniunii Europene, în vederea modificării 

listei EIP incluse în fiecare categorie. Cu 

ocazia lucrărilor pregătitoare ale Comisiei, 

este deosebit de important ca aceasta să 

întreprindă consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure transmiterea simultană, la timp 

și adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și Consiliu. 

Uniunii Europene, în vederea modificării 

listei EIP incluse în fiecare categorie. Cu 

ocazia lucrărilor pregătitoare ale Comisiei, 

este deosebit de important ca aceasta să 

întreprindă consultări adecvate și să 

evalueze impactul propunerilor sale, 

inclusiv la nivel de experți și cu 

reprezentanții angajaților și organizații 

ale angajatorilor din sectoarele care 

utilizează în mod frecvent EIP pentru 

operațiunile lor. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure transmiterea simultană, la timp 

și adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și Consiliu. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Este necesar ca statele membre să 

stabilească norme privind sancțiunile 

aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 

prezentului regulament și să asigure 

punerea în aplicare a acestor sancțiuni. 

Sancțiunile respective ar trebui să fie 

eficiente, proporționate și disuasive. 

(33) Este necesar ca statele membre să 

stabilească norme privind orientările, 

monitorizarea, controlul și sancțiunile 

aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 

prezentului regulament și să asigure 

punerea în aplicare a acestora, ținând cont 

de faptul că orientările sunt cea mai bună 

metodă de a evita erorile neintenționate 

comise de angajați, producători de EIP și 

utilizatori finali. Sancțiunile și penalitățile 

respective ar trebui aplicate rapid și ar 

trebui să fie eficiente, proporționale și 

disuasive. 

 

 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (33a) Întrucât Directiva 89/656/CEE 

stabilește cerințe minime pentru 

echipamentul individual de protecție 

folosit de lucrători la locul de muncă și 

întrucât dispozițiile naționale referitoare 

la securitatea muncii impun 

obligativitatea utilizării de EIP, fiecare 

stat membru ar trebui să ia măsuri 

adecvate pentru a încuraja angajatorii și 

angajații să folosească EIP 

corespunzătoare, inclusiv prin informații 

clare în legătură cu utilizarea lor 

obligatorie furnizate angajatorilor, 

angajaților și asociațiilor de angajați și 

prin promovarea, ca exemplu de bună 

practică, a angajatorilor care se 

conformează acestor norme, respectând, 

totodată, principiile generale de prevenire, 

astfel cum sunt menționate la articolul 6 

alineatul (2) din Directiva 89/391/CEE 

privind punerea în aplicare de măsuri 

pentru promovarea îmbunătățirii 

securității și sănătății lucrătorilor la locul 

de muncă.  

 

 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (33b) Statele membre ar trebui să 

înființeze, de preferință prin cooperarea 

dintre autoritățile de supraveghere și 

partenerii sociali, un punct unic de 

contact unde utilizatorii finali ai EIP pot 

raporta deficiențele și erorile EIP. 

Autoritățile de supraveghere au obligația 

de a reacționa rapid și eficient la 
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rapoartele primite de la utilizatorii finali. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (34a) Este de o importanță crucială să se 

coreleze întru totul diferitele aspecte 

legate de EIP, de exemplu, producerea și 

utilizarea lor, cu măsurile mai generale 

ale Uniunii privind securitatea și 

sănătatea la locul de muncă (OSH), 

pentru a asigura un nivel ridicat de 

protecție a lucrătorilor și a crea un cadru 

de acțiune pentru toate companiile, 

indiferent de mărime, amplasare sau 

sector de activitate. 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (34b) O atenție specială ar trebui acordată 

muncii nedeclarate, unde, ca urmare a 

imposibilității de a verifica respectarea 

dispozițiilor privind sănătatea și siguranța 

la locul de muncă, lucrătorii sunt expuși 

într-o mai mare măsură unor riscuri 

majore la adresa sănătății, precum și 

accidentelor la locul de muncă, iar 

angajatorii nu pot fi trași la răspundere. 

Prestate în principal de femei, activitățile 

casnice reprezintă o provocare deosebită, 

întrucât acestea se desfășoară în sectorul 

informal, sunt izolate și, prin natura lor, 

invizibile. 
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Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (35a) Este extrem de important să se 

includă promovarea utilizării de EIP în 

campaniile de sensibilizare derulate la 

nivelul Uniunii și la nivel național, ca 

parte a consolidării culturii de prevenire a 

riscurilor. Îmbunătățirea condițiilor de 

lucru are un impact pozitiv asupra 

productivității și competitivității, după 

cum se subliniază în Pachetul legislativ 

privind ocuparea forței de muncă. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (35b) Având în vedere diversitatea 

situațiilor de pe teren, în ceea ce privește 

mărimea întreprinderii și diversitatea 

forței de muncă, ar trebui folosite 

instrumente nelegislative, precum valorile 

de referință, identificarea și schimbul de 

bune practici, campaniile de sensibilizare 

și instrumente IT ușor de utilizat pentru a 

contribui la un nivel ridicat de protecție a 

lucrătorilor. 

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (35c) Sensibilizarea cu privire la chestiuni 

legate de sănătate și siguranță, inclusiv 
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EIP, ar trebui inclusă în programa de 

învățământ de la vârste fragede, pentru a 

reduce ratele accidentelor și a spori 

sănătatea și siguranța; formarea în 

materie de sănătate, siguranță și EIP ar 

trebui inclusă în special în școlile 

profesionale și recunoscută pe deplin și 

atestată de o diplomă. Ar trebui, de 

asemenea, depuse eforturi pentru a 

îmbunătăți semnificativ informarea și 

pregătirea antreprenorilor. Totodată, ar 

trebui să se asigure o mai bună 

diseminare a rezultatelor cercetării 

privind noi EIP, apărute în urma evoluției 

tehnologice și a noilor provocări. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (35d) Populația activă a Uniunii 

îmbătrânește, potrivit previziunilor 

Eurostat privind populația (Europop, 

2010), ceea ce va presupune condiții de 

muncă corespunzătoare, inclusiv 

accesibilitate la locul de muncă și 

intervenții la locul de muncă destinate 

lucrătorilor mai în vârstă. Acest lucru 

impune crearea unui mediu sigur și 

prielnic sănătății pe toată durata vieții 

profesionale a unei forțe de muncă tot 

mai diversificate, pentru care promovarea 

unei culturi a prevenirii este esențială. 

 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament stabilește cerințe 

referitoare la proiectarea și producerea 

echipamentului individual de protecție 

(EIP), pentru a garanta protecția sănătății și 

a siguranței utilizatorilor, precum și norme 

referitoare la libera circulație a acestora în 

Uniune. 

Prezentul regulament stabilește cerințe 

referitoare la proiectarea și producerea 

echipamentului individual de protecție 

(EIP) destinat punerii la dispoziție pe 

piață, pentru a garanta protecția sănătății și 

a siguranței utilizatorilor, precum și norme 

referitoare la libera circulație a acestora în 

Uniune. 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) destinate uzului privat, pentru protecția 

împotriva unor condiții atmosferice care 

nu sunt de natură extremă; 

(c) destinate uzului privat, pentru protecția 

împotriva: 

 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (i) condițiilor atmosferice care nu sunt de 

natură extremă (articole de îmbrăcăminte 

de sezon, umbrele etc.); 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul ii (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ii) umidității și apei (mănuși de spălat 

vase etc.); 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul iii (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iii) căldurii (mănuși etc.) pentru care 

operatorul economic nu precizează în 

mod explicit o funcție de protecție 

împotriva căldurii extreme; 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) destinate utilizării în situații în care 

elementele cu caracteristici potențial 

protective sunt incorporate doar din 

motive de design; 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

d) destinate utilizării pe nave maritime sau 

aeronave care fac obiectul tratatelor 

internaționale relevante aplicabile în statele 

membre; 

d) destinate utilizării exclusive pe nave 

maritime sau aeronave care fac obiectul 

tratatelor internaționale relevante aplicabile 

în statele membre; 
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Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În aceste cazuri, sănătatea și siguranța 

utilizatorilor este asigurată în cel mai 

mare grad posibil, având în vedere 

obiectivele prezentului regulament și în 

conformitate cu Directiva Consiliului 

89/391/CEE1a. 

 ___________ 

 1a Directiva Consiliului 89/391/CEE din 

12 iunie 1989 privind punerea în aplicare 

de măsuri pentru promovarea 

îmbunătățirii securității și sănătății 

lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 

29.6.1989, p.1.). 

Justificare 

Excepțiile trebuie limitate la cele strict necesare, motiv pentru care introducem o dispoziție 

paralelă la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 89/391/CEE. 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) echipamente destinate a fi purtate sau 

utilizate de o persoană pentru a se proteja 

împotriva unuia sau mai multor riscuri la 

adresa sănătății și siguranței sale și care 

sunt introduse pe piață separat sau 

împreună cu echipamente individuale care 

nu au rol de protecție; 

(a) echipamente proiectate și produse 

pentru a fi purtate sau utilizate de o 

persoană pentru a se proteja împotriva 

unuia sau mai multor riscuri la adresa 

sănătății sau siguranței sale și care sunt 

introduse pe piață separat sau împreună cu 

echipamente individuale care nu au rol de 

protecție; 
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Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sistemele de conexiune pentru 

echipamentele menționate la litera (a), care 

nu sunt ținute sau purtate de o persoană, 

care sunt destinate să conecteze 

echipamentele respective la un dispozitiv 

sau la o structură externă, care sunt 

detașabile și care nu sunt destinate a fi 

fixate permanent pe o structură; 

(c) sistemele de conexiune pentru 

echipamentele menționate la litera (a), care 

nu sunt ținute sau purtate de o persoană, 

dar care sunt vitale pentru funcția 

echipamentelor, care sunt destinate să 

conecteze echipamentele respective la un 

dispozitiv sau la o structură externă, care 

sunt detașabile și care nu sunt destinate a fi 

fixate permanent pe o structură;  

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. „Tip de EIP” înseamnă seria de EIP 

identice cu EIP descrise în documentația 

tehnică și cu EIP care fac obiectul 

examinării UE de tip (în cazul categoriei 

II sau III); 

 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „EIP personalizate” înseamnă EIP 

produse în serie, în cazul cărora fiecare 

unitate este produsă pentru a se adapta unui 

utilizator individual; 

2. „EIP personalizate” înseamnă EIP 

produse în serie, în cazul cărora fiecare 

unitate este produsă pentru a se adapta unui 

utilizator individual specific, în 

conformitate cu nevoile specifice ale 

acestuia (de exemplu, bărbat, femeie și 

lucrător tânăr, precum și persoană cu 

handicap), având o valoare adăugată 
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demonstrată pentru sănătatea și siguranța 

la locul de muncă;  

 

 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. „EIP produse la comandă” înseamnă EIP 

produse la unitate pentru a răspunde 

nevoilor specifice ale unui utilizator dat, 

conform unui model de bază, urmând 

instrucțiunile proiectantului respectivului 

model de bază și respectând gama de 

variațiuni admisibile; 

3. „EIP produse la comandă” înseamnă EIP 

produse pentru a răspunde nevoilor 

specifice ale unei persoane specifice, 

conform unui model de bază, urmând 

instrucțiunile proiectantului respectivului 

model de bază și respectând gama de 

variațiuni admisibile; 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „introducere pe piață” înseamnă punerea 

la dispoziție pentru prima dată a EIP pe 

piața Uniunii; 

5. „introducere pe piață” înseamnă punerea 

la dispoziție pentru prima dată a unui tip 

de EIP pe piața Uniunii; 

 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. „utilizator final” înseamnă persoana 

care poartă sau utilizează EIP; 
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Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 20a. „demonstrație” înseamnă orice 

prezentare a EIP, nu într-un mediu 

periculos, în scopuri promoționale; 

 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 20 b (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 20b. „testare pe teren” înseamnă un 

eveniment în cursul căruia un EIP 

necertificat este utilizat în număr foarte 

limitat și pe o perioadă foarte limitată de 

timp în vederea unei evaluări (finale). 

Înainte de începerea testării, producătorul 

stabilește durata și scopul testării, precum 

și o justificare a acesteia și obține 

confirmarea părților vizate. Testarea are 

loc exclusiv în condiții lipsite de 

periculozitate pentru a evalua, printre 

altele, aspecte precum confortul, 

ergonomia sau design-ul. Părțile 

implicate au acces la documentele 

aferente testării, realizate de laboratoare 

acreditate sau autorizate și care însoțesc 

documentația tehnică, pentru a garanta 

protecția persoanelor care poartă 

echipamentele. 
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Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau toate măsurile 

corespunzătoare pentru a se asigura că EIP 

sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă 

ele respectă dispozițiile prezentului 

regulament, atunci când sunt întreținute 

corect și utilizate în scopul pentru care au 

fost proiectate. 

Statele membre iau toate măsurile 

corespunzătoare necesare pentru a se 

asigura că EIP sunt puse la dispoziție pe 

piață numai dacă ele respectă dispozițiile 

prezentului regulament, dacă sunt 

întreținute corect, dacă funcționarea lor 

este clar explicată și dacă sunt utilizate în 

scopul pentru care au fost proiectate.  

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIP îndeplinesc cerințele esențiale de 

sănătate și securitate aplicabile prevăzute 

în anexa II. 

EIP îndeplinesc cerințele esențiale de 

sănătate și securitate aplicabile prevăzute 

în anexa II și sunt în deplină conformitate 

cu Directiva 89/391/CEE. 

Justificare 

Este esențial ca echipamentul de protecție să respecte pe deplin Directiva-cadru privind 

sănătatea și siguranța. 

 

 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament nu aduce atingere 

dreptului statelor membre de a stabili, în 

special cu ocazia punerii în aplicare a 

Prezentul regulament nu aduce atingere 

dreptului statelor membre de a stabili, în 

special cu ocazia punerii în aplicare a 
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Directivei 89/656/CEE, cerințe privind 

utilizarea EIP, cu condiția ca aceste cerințe 

să nu impună modificarea concepției EIP 

care sunt introduse pe piață în conformitate 

cu prezentul regulament. 

Directivei 89/656/CEE, cerințe privind 

utilizarea EIP pe care le consideră 

necesare pentru a asigura protecția 

utilizatorilor finali și a terților sau care 

sunt justificate de o valoare adăugată în 

ceea ce privește sănătatea și siguranța 

utilizatorului, cu condiția ca aceste cerințe 

să nu impună modificarea concepției EIP 

care sunt introduse pe piață în conformitate 

cu prezentul regulament. 

 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu ocazia târgurilor, a expozițiilor și a 

demonstrațiilor, statele membre nu 

împiedică prezentarea EIP care nu respectă 

dispozițiile prezentului regulament, cu 

condiția ca un semn vizibil să indice clar 

că EIP nu respectă dispozițiile prezentului 

regulament și că ele nu vor fi disponibile 

pe piață înainte de a fi puse în 

conformitate. 

Cu ocazia târgurilor, a expozițiilor, a 

demonstrațiilor, a evenimentelor similare 

și a testărilor pe teren, statele membre nu 

împiedică prezentarea EIP care nu respectă 

dispozițiile prezentului regulament, cu 

condiția ca în spațiul alocat părții care 

expune să existe semne vizibile care să 

indice clar că EIP nu respectă dispozițiile 

prezentului regulament și că ele nu vor fi 

disponibile pe piață înainte de a fi puse în 

conformitate.  

 

 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În timpul demonstrațiilor, trebuie luate 

măsuri adecvate pentru a asigura protecția 

persoanelor. 

În timpul demonstrațiilor și al testărilor pe 

teren, se iau măsuri adecvate pentru a 

asigura protecția persoanelor și a spori 

gradul de conștientizare al acestora. 

Testările pe teren nu sunt concepute 

pentru a testa performanțele EIP în 
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materie de protecție, ci pentru a evalua 

aspecte precum confortul, ergonomia sau 

design-ul. Toate părțile implicate (de 

exemplu, angajatorul, precum și persoana 

care le poartă sau utilizatorul final) sunt 

informate în mod oficial în prealabil în 

legătură cu domeniul de aplicare și 

obiectivul testării. Mențiunea „destinat 

exclusiv testării pe teren” se atașează în 

mod vizibil și indelebil pe EIP. După 

încheierea perioadei de testare, EIP se 

returnează producătorului. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când introduc EIP pe piață, 

producătorii se asigură că ele au fost 

proiectate și produse în conformitate cu 

cerințele esențiale de sănătate și siguranță 

aplicabile stabilite în anexa II. 

1. Atunci când introduc EIP pe piață, 

producătorii se asigură că ele au fost 

proiectate și produse în conformitate cu 

cerințele esențiale și necesare de sănătate 

și siguranță aplicabile stabilite în anexa II. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Producătorii păstrează documentația 

tehnică și declarația de conformitate UE 

timp de cel puțin 10 ani după introducerea 

pe piață a EIP. 

3. Producătorii păstrează documentația 

tehnică și declarația de conformitate UE 

timp de cel puțin 10 ani după punerea la 

dispoziție pe piață a EIP. 

 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Producătorii se asigură că EIP pe care le 

introduc pe piață afișează tipul, lotul sau 

numărul de serie ori alt element care să 

permită identificarea acestora sau, în cazul 

în care mărimea sau natura EIP nu permite 

acest lucru, că informațiile necesare 

figurează pe ambalaj sau într-un document 

care însoțește produsul. 

5. Producătorii se asigură că toate EIP pe 

care le introduc pe piață afișează tipul, 

lotul sau numărul de serie ori alt element 

care să permită identificarea acestora sau, 

în cazul în care mărimea sau natura EIP nu 

permite acest lucru, că informațiile 

necesare figurează pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește produsul. 

 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 6  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Producătorii își indică numele, 

denumirea comercială înregistrată sau 

marca înregistrată și adresa la care pot fi 

contactați fie pe EIP, dacă acest lucru este 

posibil, fie pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește EIP. Adresa indică 

un punct unic de contact pentru producător. 

Datele de contact sunt comunicate într-o 

limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii 
finali și autoritățile de supraveghere a 

pieței. 

6. Producătorii își indică numele, 

denumirea comercială înregistrată sau 

marca înregistrată și adresa la care pot fi 

contactați fie pe EIP, dacă acest lucru este 

posibil, fie pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește EIP. Adresa indică 

un punct unic de contact pentru producător. 

Datele de contact sunt comunicate în limba 

oficială a utilizatorilor finali din statul 

membru în care urmează să fie pus la 

dispoziție pe piață EIP. 

 

 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Producătorii se asigură că EIP sunt 

însoțite de instrucțiunile menționate în 

anexa II punctul 1.4, redactate într-o limbă 

ușor de înțeles de către utilizatorii finali, 

7. Producătorii se asigură că toate EIP, 

chiar și cele mai mici articole, sunt 

însoțite de instrucțiunile și celelalte 

informații stipulate în anexa II punctul 1.4, 

redactate în limba oficială a utilizatorilor 
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determinată de statul membru în cauză. finali din statul membru în care EIP se 

pun la dispoziție pe piață, utilizându-se, 

de asemenea, pictograme, atunci când 

este posibil.  

 

 

 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 9  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Producătorii care consideră sau au 

motive să creadă că un EIP pe care l-au 

introdus pe piață nu respectă cerințele 

prezentului regulament, iau de îndată 

măsurile corective necesare pentru a pune 

respectivul EIP în conformitate, a-l retrage 

sau a-l rechema, după caz. În plus, dacă 

EIP prezintă un risc, producătorii 

informează imediat în acest sens 

autoritățile de supraveghere a pieței ale 

statelor membre în care au pus EIP la 

dispoziție pe piață, oferind detalii, în 

special cu privire la neconformitate și la 

toate măsurile corective luate. 

9. Producătorii care consideră sau au 

motive să creadă că un EIP pe care l-au 

introdus pe piață nu respectă cerințele 

prezentului regulament, iau de îndată 

măsurile corective necesare pentru a pune 

respectivul EIP în conformitate, a-l retrage 

sau a-l rechema, după caz. În plus, dacă 

EIP prezintă un risc, producătorii 

informează imediat în acest sens 

autoritățile de supraveghere a pieței ale 

statelor membre în care au pus EIP la 

dispoziție pe piață, oferind detalii, în 

special cu privire la neconformitate și la 

toate măsurile corective luate. Autoritățile 

de supraveghere a pieței au apoi obligația 

de a informa publicul cu privire la riscuri 

atât timp cât nu sunt aplicate măsurile 

corective. Pe perioada repunerii în 

conformitate, producătorii recheamă EIP 

pentru a asigura un nivel ridicat de 

protecție a utilizatorilor finali. 
 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. În urma unei cereri motivate din partea 10. În urma unei cereri motivate din partea 
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unei autorități naționale competente, 

producătorii îi furnizează acesteia toate 

informațiile și documentația necesare 

pentru a demonstra conformitatea EIP, 

redactate într-o limbă care poate fi ușor 

înțeleasă de autoritatea respectivă. La 

cererea autorității respective, ei cooperează 

cu aceasta la orice acțiune întreprinsă 

pentru a elimina riscurile prezentate de EIP 

pe care le-au pus la dispoziție pe piață. 

unei autorități naționale competente, 

producătorii îi furnizează acesteia, pe 

suport de hârtie sau, de preferat, în 

format electronic și în limba oficială a 

autorității respective, toate informațiile și 

documentația necesare pentru a demonstra 

conformitatea EIP. La cererea autorității 

respective, ei cooperează cu aceasta la 

orice acțiune întreprinsă pentru a elimina 

riscurile prezentate de EIP pe care le-au 

pus la dispoziție pe piață. 

 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să mențină declarația de conformitate 

UE și documentația tehnică la dispoziția 

autorităților naționale de supraveghere 

timp de cel puțin 10 ani după ce EIP a fost 

introdus pe piață; 

(a) să mențină declarația de conformitate 

UE și documentația tehnică la dispoziția 

autorităților naționale de supraveghere 

timp de cel puțin 10 ani după ce EIP a fost 

pus la dispoziție pe piață; 

 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în urma unei cereri motivate primite din 

partea unei autorități naționale de 

supraveghere a pieței, să furnizeze 

acesteia toate informațiile și documentația 

necesare pentru demonstrarea conformității 

EIP; 

(b). în urma unei cereri primite din partea 

unei autorități naționale competente, să îi 

furnizeze acesteia, pe suport de hârtie sau, 

de preferat, în format electronic, toate 

informațiile și documentația necesare 

pentru demonstrarea conformității EIP; 

 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 
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Articolul 9 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să coopereze, la cererea acestora, cu 

autoritățile naționale de supraveghere a 

pieței la orice acțiune întreprinsă pentru a 

elimina riscurile reprezentate de EIP care 

fac obiectul mandatului reprezentantului 

autorizat. 

(c) să coopereze, la cererea acestora, cu 

autoritățile naționale competente la orice 

acțiune întreprinsă pentru a elimina 

riscurile reprezentate de EIP care fac 

obiectul mandatului reprezentantului 

autorizat. 

 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Importatorii introduc pe piață doar EIP 

conforme. 

1. Importatorii pun la dispoziție pe piață 

doar EIP care îndeplinesc cerințele din 

prezentul regulament și sunt în 

conformitate cu dispozițiile relevante ale 

Uniunii în materie de sănătate și 

securitate. 

 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de introducerea unui EIP pe piață, 

importatorii se asigură că producătorul a 

îndeplinit procedura sau procedurile 

corespunzătoare de evaluare a 

conformității prevăzute la articolul 18. Ei 

se asigură că producătorul a întocmit 

documentația tehnică, că EIP poartă 

marcajul CE și este însoțit de declarația de 

conformitate UE simplificată și de 

instrucțiunile stipulate la articolul 8 

alineatul (7), precum și că producătorul a 

respectat cerințele prevăzute la articolul 8 

Înainte de introducerea unui EIP pe piață, 

importatorii se asigură că producătorul a 

îndeplinit procedura sau procedurile 

esențiale de evaluare a conformității 

prevăzute la articolul 18. Ei se asigură că 

producătorul a întocmit și a comunicat 

documentația tehnică, că EIP poartă 

marcajul CE și este însoțit de declarația de 

conformitate UE și de declarația de 

conformitate UE simplificată și de 

documentele necesare, precum și că 

producătorul a respectat toate cerințele 
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alineatele (5) și (6). prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6). 

 

 

 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Importatorii își indică numele, 

denumirea comercială înregistrată sau 

marca înregistrată și adresa la care pot fi 

contactați fie pe EIP, dacă acest lucru este 

posibil, fie pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește EIP. Datele de 

contact sunt comunicate într-o limbă ușor 

de înțeles pentru utilizatorii finali și 

autoritățile de supraveghere a pieței. 

3. Importatorii își indică numele, 

denumirea comercială înregistrată sau 

marca înregistrată și adresa la care pot fi 

contactați fie pe EIP, dacă acest lucru este 

posibil, fie pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește EIP. Datele de 

contact sunt comunicate în limba oficială a 

utilizatorilor finali și a autorităților de 

supraveghere a pieței. 

 

 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Importatorii se asigură că EIP sunt 

însoțite de instrucțiunile menționate în 

anexa II punctul 1.4, redactate într-o limbă 

ușor de înțeles de către consumatori și alți 

utilizatori finali, determinată de statul 

membru în cauză. 

4. Importatorii se asigură că toate EIP, 

chiar și cele mai mici articole, sunt 

însoțite de instrucțiunile și celelalte 

informații stipulate în anexa II punctul 1.4, 

redactate în limba oficială a utilizatorilor 

finali, în statul membru în care EIP se pun 

la dispoziție pe piață, iar limbajul ar 

trebui să fie, în măsura posibilului, 

neutru. 

 

 

 



 

PE544.202v03-00 34/60 AD\1056753RO.doc 

RO 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Ori de câte ori acest lucru este 

justificat de riscurile prezentate de un EIP 

și pentru a proteja sănătatea și siguranța 

consumatorilor și a altor utilizatori finali, 

importatorii testează prin eșantionare EIP 

puse la dispoziție pe piață, investighează 

și, după caz, țin un registru de plângeri, 

cu privire la EIP neconforme și la 

rechemările unor EIP, și țin la curent 

distribuitorii în legătură cu orice astfel de 

activități de monitorizare. 

 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Importatorii care consideră sau au 

motive să creadă că un EIP pe care l-au 

introdus pe piață nu respectă cerințele 

prezentului regulament, iau de îndată 

măsurile corective necesare pentru a pune 

respectivul EIP în conformitate, a-l retrage 

sau a-l rechema, după caz. În plus, dacă 

EIP prezintă un risc, importatorii 

informează imediat în acest sens 

autoritățile de supraveghere a pieței ale 

statelor membre în care au pus EIP la 

dispoziție pe piață, oferind detalii, în 

special cu privire la neconformitate și la 

toate măsurile corective luate. 

6. Importatorii care consideră sau au 

motive să creadă că un EIP pe care l-au 

introdus pe piață nu respectă cerințele 

prezentului regulament, iau de îndată 

măsurile corective necesare pentru a pune 

respectivul EIP în conformitate, a-l retrage 

sau a-l rechema, după caz. Aceste măsuri 

se iau în termen de cel mult cinci zile 

lucrătoare de la data la care importatorii 

au luat act de aceste informații. În plus, 

dacă EIP prezintă un risc, importatorii 

informează imediat în acest sens 

producătorul și autoritățile de 

supraveghere a pieței ale statelor membre 

în care au pus EIP la dispoziție pe piață, 

oferind detalii, în special cu privire la 

neconformitate și la toate măsurile 

corective luate. Autoritățile de 

supraveghere a pieței au apoi obligația de 

a informa publicul cu privire la riscuri 
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atât timp cât nu sunt aplicate măsurile 

corective.  

 

 

 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de a pune EIP la dispoziție pe 

piață, distribuitorii se asigură că acestea 

poartă marcajul CE, sunt însoțite de 

declarația de conformitate UE sau de 

declarația de conformitate UE simplificată 

și de instrucțiunile stipulate în anexa II 

punctul 1.4, într-o limbă care poate fi ușor 

înțeleasă de către consumatorii finali din 

statul membru în care EIP sunt puse la 

dispoziție pe piață, precum și că 

producătorul și importatorul au respectat 

cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 

(5) și (6) și la articolul 10 alineatul (3). 

2. Înainte de a pune EIP la dispoziție pe 

piață, distribuitorii se asigură că acestea 

poartă marcajul CE, sunt însoțite de 

declarația de conformitate UE sau de 

declarația de conformitate UE simplificată 

și de instrucțiunile și celelalte informații 

stipulate în anexa II punctul 1.4, în limba 

oficială a utilizatorilor finali din statul 

membru în care EIP sunt puse la dispoziție 

pe piață, precum și că producătorul și 

importatorul au respectat cerințele 

prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6) 

și la articolul 10 alineatul (3).  

 

 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă un distribuitor consideră sau are 

motive să creadă că un EIP nu respectă 

cerințele esențiale de sănătate și siguranță 

aplicabile prevăzute în anexa II, el nu pune 

respectivul EIP la dispoziție pe piață 

înainte ca acesta să fi fost pus în 

conformitate. În plus, dacă EIP prezintă un 

risc, distribuitorul aduce acest lucru la 

cunoștința producătorului sau 

importatorului și a autorităților de 

Dacă un distribuitor consideră sau are 

motive să creadă că un EIP nu respectă 

cerințele esențiale de sănătate și siguranță 

aplicabile prevăzute în anexa II, el nu pune 

respectivul EIP la dispoziție pe piață 

înainte ca acesta să fi fost pus în 

conformitate. În plus, dacă EIP prezintă un 

risc, distribuitorul aduce acest lucru la 

cunoștința producătorului sau 

importatorului și a autorităților de 
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supraveghere a pieței. supraveghere a pieței. Ulterior, 

producătorul retrage imediat EIP 

respectiv de pe piață. Autoritățile de 

supraveghere a pieței au apoi obligația de 

a informa publicul cu privire la riscuri 

atât timp cât nu sunt aplicate măsurile 

corective.  

 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 4  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Distribuitorii care consideră sau au 

motive să creadă că un EIP pe care l-au pus 

la dispoziție pe piață nu respectă cerințele 

prezentului regulament, se asigură că sunt 

luate de îndată măsurile corective necesare 

pentru a pune respectivul EIP în 

conformitate, a-l retrage sau a-l rechema, 

după caz. În plus, dacă EIP prezintă un 

risc, distribuitorii informează imediat în 

acest sens autoritățile de supraveghere a 

pieței ale statelor membre în care au pus 

EIP la dispoziție pe piață, oferind detalii, în 

special cu privire la neconformitate și la 

toate măsurile corective luate. 

4. Distribuitorii care consideră sau au 

motive să creadă că un EIP pe care l-au pus 

la dispoziție pe piață nu respectă cerințele 

prezentului regulament, se asigură că sunt 

luate de îndată măsurile corective necesare 

pentru a pune respectivul EIP în 

conformitate, a-l retrage sau a-l rechema, 

după caz. În plus, dacă EIP prezintă un 

risc, distribuitorii informează imediat în 

acest sens producătorul și importatorul, 

precum și autoritățile de supraveghere a 

pieței ale statelor membre în care au pus 

EIP la dispoziție pe piață, oferind detalii, în 

special cu privire la neconformitate și la 

toate măsurile corective luate. Autoritățile 

de supraveghere a pieței au apoi obligația 

de a informa publicul cu privire la riscuri 

atât timp cât nu sunt aplicate măsurile 

corective.  

 

 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Un importator sau un distribuitor este Un importator sau un distribuitor este 
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considerat producător în sensul prezentului 

regulament și este supus obligațiilor ce 

revin producătorului, prevăzute la articolul 

8, atunci când introduce EIP pe piață sub 

propriul numele sau propria marcă sau 

când modifică EIP introduse deja pe piață, 

într-un mod care poate afecta 

conformitatea cu cerințele esențiale de 

sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute 

în anexa II. 

considerat producător în sensul prezentului 

regulament și este supus obligațiilor ce 

revin producătorului, prevăzute la articolul 

8, atunci când introduce EIP pe piață sub 

propriul nume sau propria marcă sau când 

modifică EIP introduse deja pe piață, într-

un mod care poate afecta conformitatea cu 

prezentul regulament. 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Declarația de conformitate UE 

stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 

esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, 

menționate în anexa II, a fost demonstrată. 

1. Declarația de conformitate UE 

stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 

esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, 

menționate în anexa II, a fost demonstrată. 

Modelul de formular al Declarației de 

conformitate UE poate fi ușor accesat 

printr-o adresă de internet pusă la 

dispoziția operatorilor economici. 

 

 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Marcajul CE se aplică pe EIP în mod 

vizibil, lizibil și indelebil. Dacă acest lucru 

nu este posibil sau nu este justificat din 

considerente ce țin de natura EIP, marcajul 

se aplică pe ambalaj și pe documentele de 

însoțire. 

2. Marcajul CE se aplică pe EIP în mod 

vizibil, lizibil și indelebil. Dacă acest lucru 

nu este posibil sau nu este justificat din 

considerente ce țin de natura EIP, marcajul 

se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil 

pe ambalaj sau pe documentele de însoțire. 
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Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Marcajul CE se aplică înainte ca EIP să 

fie introduse pe piață. El poate fi urmat de 

o pictogramă sau de un alt marcaj indicând 

riscul împotriva căruia EIP este destinat să 

protejeze. 

3. Marcajul CE se aplică înainte ca EIP să 

fie introduse pe piață. El poate fi însoțit de 

o pictogramă sau de un alt marcaj indicând 

riscul împotriva căruia EIP este destinat să 

protejeze. 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Un organism de evaluare a conformității 

este înființat în temeiul legislației naționale 

și are personalitate juridică. 

2. Un organism de evaluare a conformității 

este înființat în temeiul legislației naționale 

a fiecărui stat membru și are personalitate 

juridică. 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Organismul de evaluare a conformității 

este un organism terț, independent de 

organizația sau de EIP pe care îl evaluează. 

Un organism de evaluare a conformității 

este un organism terț, independent de 

organizația sau de EIP pe care îl evaluează. 

El semnează o declarație prin care își 

certifică independența și imparțialitatea. 

El ține cont în mod corespunzător de 

cerințele în materie de sănătate și 

securitate prevăzute de Directiva 

89/391/CEE și, în special, de Directiva 

89/656/CEE. 
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Amendamentul   79 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Un organism de evaluare a conformității, 

personalul de conducere și personalul 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 

evaluare a conformității nu sunt implicați, 

în mod direct sau indirect, în proiectarea, 

producerea, punerea la dispoziție, utilizarea 

sau întreținerea EIP și nu reprezintă părțile 

angajate în aceste activități. Ei nu se 

implică în nicio activitate care le-ar putea 

afecta imparțialitatea sau integritatea în 

ceea ce privește activitățile de evaluare a 

conformității pentru care sunt notificați. 

Aceste dispoziții se aplică în special 

serviciilor de consultanță. 

Un organism de evaluare a conformității, 

personalul de conducere și personalul 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 

evaluare a conformității nu sunt implicați, 

în mod direct sau indirect, în proiectarea, 

producerea, punerea la dispoziție, 

comercializarea, utilizarea sau întreținerea 

EIP și nu reprezintă părțile angajate în 

aceste activități. Ei nu se implică în nicio 

activitate care le-ar putea afecta 

imparțialitatea sau integritatea în ceea ce 

privește activitățile de evaluare a 

conformității pentru care sunt notificați. 

Aceste dispoziții se aplică în special 

serviciilor de consultanță. 

 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 7 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) cunoștințe și înțelegere adecvată a 

cerințelor esențiale de sănătate și siguranță 

stabilite în anexa II, a standardelor 

armonizate aferente și a dispozițiilor 

relevante din legislația de armonizare a 

Uniunii; 

(c) cunoștințe și înțelegere 

corespunzătoare a cerințelor esențiale de 

sănătate și siguranță stabilite în anexa II, a 

standardelor armonizate aferente și a 

dispozițiilor relevante din legislația de 

armonizare a Uniunii și din legislația 

națională relevantă; 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Organismele de evaluare a conformității 

încheie o asigurare de răspundere civilă, cu 

excepția cazului în care statul nu-și asumă 

răspunderea în conformitate cu legislația 

națională sau dacă statul membru nu este 

direct responsabil cu evaluarea 

conformității. 

9. Organismele de evaluare a conformității 

încheie o asigurare de răspundere civilă, cu 

excepția cazului în care statul membru își 

asumă răspunderea în conformitate cu 

legislația națională sau dacă statul membru 

nu este direct responsabil cu evaluarea 

conformității. 

 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

11. Organismele de evaluare a 

conformității participă la activitățile de 

standardizare relevante și la activitățile 

grupului de coordonare a organismelor 

notificate înființat în temeiul prezentului 

regulament sau se asigură că personalul lor 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 

evaluare a conformității este informat în 

legătură cu aceste activități și pune în 

aplicare ca orientare generală deciziile și 

documentele administrative emanate ca 

rezultat al activității grupului respectiv. 

11. Organismele de evaluare a 

conformității participă la activitățile de 

standardizare relevante și la activitățile 

grupului de coordonare a organismelor 

notificate înființat în temeiul prezentului 

regulament sau se asigură că personalul lor 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 

evaluare a conformității este informat în 

legătură cu aceste activități și pune în 

aplicare deciziile și documentele emanate 

ca rezultat al activității grupului respectiv. 

 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când un organism notificat 

subcontractează anumite sarcini legate de 

evaluarea conformității sau când recurge la 

o filială, acesta se asigură că 

subcontractantul sau filiala îndeplinesc 

cerințele stabilite la articolul 23 și 

1. Atunci când un organism notificat 

subcontractează anumite sarcini legate de 

evaluarea conformității sau când recurge la 

o filială, acesta se asigură că 

subcontractanții sau filialele din întregul 

lanț de conformitate îndeplinesc cerințele 
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informează autoritatea de notificare în 

acest sens. 

stabilite la articolul 23 și informează 

autoritatea de notificare în acest sens. 

 

 

 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – titlu  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sancțiuni Supraveghere, control și sancțiuni 

 

 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă regimul 

sancțiunilor care se aplică în cazul 

încălcării dispozițiilor prezentului 

regulament și iau toate măsurile necesare 

pentru a se asigura punerea în aplicare a 

acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 

fie eficiente, proporționate și disuasive. 

Statele membre notifică aceste dispoziții 

Comisiei până cel târziu la [3 luni înainte 

de data aplicării prezentului regulament] și 

îi comunică fără întârziere orice modificare 

ulterioară a acestora. 

Statele membre adoptă regimul orientării, 

supravegherii, controlului și sancțiunilor 

care se aplică în cazul încălcării 

dispozițiilor prezentului regulament și iau 

toate măsurile necesare pentru a se asigura 

punerea în aplicare a acestora. Pentru a 

evita utilizarea necorespunzătoare a EIP 

și deficiențele accidentale, statele membre 

oferă în prealabil orientări cu privire la 

îndeplinirea cerințelor prezentului 

regulament. Sancțiunile se aplică dacă 

cerințele nu sunt îndeplinite nici după 

furnizarea orientărilor necesare. 

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 

eficiente, proporționate și disuasive. Statele 

membre notifică aceste dispoziții Comisiei 

până cel târziu la [3 luni înainte de data 

aplicării prezentului regulament] și îi 

comunică fără întârziere orice modificare 

ulterioară a acestora. 
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Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Anexa I – Categoria III – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIP destinate să protejeze utilizatorii 

împotriva riscurilor foarte grave. Categoria 

III include cu exclusivitate EIP destinate să 

protejeze utilizatorii împotriva 

următoarelor riscuri: 

EIP destinate să protejeze utilizatorii 

împotriva riscurilor foarte grave, precum 

decesul, vătămările ireversibile sau 

afectarea sănătății. Categoria III include 

cu exclusivitate EIP destinate să protejeze 

utilizatorii împotriva următoarelor riscuri:  

 

 

 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Anexa I – Categoria 3 – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) medii cu temperaturi scăzute, ale căror 

efecte sunt comparabile cu cele ale unei 

temperaturi a aerului inferioare sau egale 

cu -50 °C; 

(e) medii cu temperaturi scăzute, ale căror 

efecte sunt echivalente cu cele ale unei 

temperaturi a aerului inferioare sau egale 

cu -50 °C, ținând cont de efectul termic al 

vântului; 

 

 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 OBSERVAȚII PRELIMINARE 

 1. Cerințele esențiale de sănătate și 

siguranță prevăzute de prezentul 
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regulament sunt obligatorii. 

 2. Obligațiile corespunzătoare cerințelor 

esențiale de sănătate și siguranță se aplică 

doar când există riscuri corespunzătoare 

pentru EIP în cauză. 

 3. Cerințele esențiale trebuie interpretate 

și aplicate în așa fel încât să se ia în 

considerare metodele de ultimă generație 

și practicile actuale de la momentul 

proiectării și fabricării, precum și 

considerentele tehnice și economice 

compatibile cu un grad înalt de protecție a 

sănătății și a siguranței. 

 4. Producătorul are obligația de a efectua 

o evaluare a riscurilor pentru a identifica 

toate riscurile aplicabile pentru EIP. 

Ulterior, producătorul proiectează și 

fabrică EIP ținând seama de evaluare. 

 5. La proiectarea și fabricarea EIP și la 

elaborarea instrucțiunilor, producătorul 

are în vedere nu numai utilizarea 

prevăzută a EIP, ci și utilizările previzibile 

în mod rezonabil. Atunci când este cazul, 

se asigură sănătatea și siguranța 

persoanelor, altele decât utilizatorul. 

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIP trebuie să ofere protecție adecvată 

împotriva riscurilor de care sunt destinate 

să protejeze. 

EIP trebuie să ofere protecție adecvată și 

completă împotriva riscurilor pentru a 

asigura și menține sănătatea și siguranța 

utilizatorilor și a terților. 

 

 

 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 
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Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.2.1.1. 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Materialele componente ale EIP, inclusiv 

eventualele produse de descompunere ale 

acestora, nu trebuie să afecteze în mod 

negativ sănătatea sau siguranța 

utilizatorilor. 

Materialele componente ale EIP, inclusiv 

eventualele produse de descompunere ale 

acestora, nu trebuie să afecteze în mod 

negativ sănătatea sau siguranța 

utilizatorilor sau să ducă la o situație în 

care EIP nu mai sunt conforme cu 

cerințele esențiale de sănătate și siguranță 

stabilite în prezentul regulament. 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.2.1.2. – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.2.1.2. Stare satisfăcătoare a suprafeței 

tuturor părților EIP care intră în contact cu 

utilizatorul 

1.2.1.2. Stare optimă a suprafeței tuturor 

părților EIP care intră în contact cu 

utilizatorul 

 

 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.4. – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.4. Instrucțiunile producătorului 1.4. Instrucțiunile și informațiile furnizate 

de producător 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.4. – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) instrucțiunile de depozitare, utilizare, 

curățare, întreținere, revizie și dezinfecție. 

(a) instrucțiunile de depozitare, utilizare, 

curățare, întreținere, revizie și dezinfecție. 
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Produsele de curățare, de întreținere sau de 

dezinfecție recomandate de producători nu 

trebuie să aibă efecte negative asupra EIP 

sau asupra utilizatorilor dacă sunt folosite 

conform instrucțiunilor relevante; 

Produsele de curățare, de întreținere sau de 

dezinfecție indicate de producători nu 

trebuie să aibă efecte negative asupra EIP 

sau asupra utilizatorilor dacă sunt folosite 

conform instrucțiunilor relevante; 

 

Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.4. – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) termenul sau perioada de ieșire din uz a 

EIP sau a unora dintre componentele 

acestora; 

(e) termenul sau perioada de ieșire din uz a 

EIP sau a componentelor acestora; 

 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.4. – paragraful 1 – subparagraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste instrucțiuni, care trebuie să fie 

precise și cuprinzătoare, trebuie puse la 

dispoziție cel puțin în limba sau limbile 

oficiale ale statului membru de destinație. 

Aceste instrucțiuni, care trebuie să fie 

precise și cuprinzătoare, trebuie puse la 

dispoziție în limba sau limbile oficiale ale 

statului membru de destinație pentru a 

permite utilizatorului final să utilizeze 

EIP corect și în siguranță. Orice alte 

instrucțiuni relevante privind selectarea, 

utilizarea, măsurile de precauție și 

întreținerea EIP trebuie puse la dispoziție 

într-un mod ușor accesibil fiecărei 

persoane vizate. 

 

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.3. – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă este necesar, acestea trebuie tratate 

sau prevăzute cu dispozitive care împiedică 

aburirea. 

Acestea trebuie tratate sau prevăzute cu 

dispozitive care împiedică aburirea. 

 

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4. – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă producătorul nu poate să ofere 

garanții cu privire la durata de viață utilă 

a EIP, instrucțiunile sale trebuie să ofere 

toate informațiile necesare pentru ca 

utilizatorul sau cumpărătorul să poată 

stabili o dată rezonabilă de ieșire din uz, 

ținând seama de nivelul de calitate al 

modelului și de condițiile concrete de 

depozitare, utilizare, curățare, revizie și 

întreținere. 

eliminat 

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4. – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care se constată că procesul de 

degradare rapidă a performanțelor EIP 

poate fi cauzat de îmbătrânirea rezultată 

din utilizarea periodică a unui proces de 

curățare recomandat de producător, acesta 

din urmă trebuie să aplice, dacă este 

posibil, pe fiecare EIP introdus pe piață un 

marcaj care să indice numărul maxim de 

operațiuni de curățare care poate fi efectuat 

înainte ca echipamentul să trebuiască 

verificat sau casat; în caz contrar, 

producătorul trebuie să furnizeze aceste 

În cazul în care se constată că procesul de 

degradare rapidă a performanțelor EIP 

poate fi cauzat de îmbătrânirea rezultată 

din utilizarea periodică a unui proces de 

curățare recomandat de producător, acesta 

din urmă trebuie să aplice pe fiecare EIP 

introdus pe piață un marcaj care să indice 

numărul maxim de operațiuni de curățare 

care poate fi efectuat înainte ca 

echipamentul să trebuiască verificat sau 

casat; 
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informații în instrucțiuni. 

 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.4. – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Condițiile de depozitare nu trebuie să aibă 

vreun efect advers asupra EIP pentru ca 

eficacitatea acestuia să rămână intactă și 

să protejeze utilizatorul final în mod 

corespunzător. 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.8. – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.8. EIP destinate intervențiilor în situații 

foarte periculoase 

2.8. EIP destinate intervențiilor în situații 

de risc ridicat 

 

Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.8. – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Instrucțiunile furnizate de producător 

împreună cu EIP destinate intervențiilor în 

situații foarte periculoase trebuie să 

includă, în special, informații destinate 

unor persoane competente și calificate, 

capabile să le interpreteze și să asigure 

aplicarea lor de către utilizator. 

Instrucțiunile furnizate de producător 

împreună cu EIP destinate intervențiilor în 

situații de risc ridicat trebuie să includă, în 

special, informații destinate unor persoane 

competente și calificate, capabile să le 

interpreteze și să asigure aplicarea lor de 

către utilizator. 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.8. – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care EIP sunt dotate cu o alarmă 

care se activează atunci când nivelul de 

protecție se situează sub cel asigurat în 

mod normal, aceasta trebuie să fie 

proiectată și amplasată astfel încât să poate 

fi percepută de utilizator în condițiile de 

utilizare previzibile. 

În cazul în care EIP sunt dotate cu o alarmă 

care se activează atunci când nivelul de 

protecție se situează sub cel asigurat în 

mod normal, aceasta trebuie să fie 

proiectată și amplasată astfel încât să poate 

fi percepută de utilizator în toate condițiile 

de utilizare previzibile. 

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.9. – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care EIP sunt dotate cu 

componente care pot fi reglate sau 

înlăturate de către utilizator pentru a fi 

înlocuite, acestea trebuie să fie concepute 

și fabricate astfel încât să poată fi montate 

și demontate cu ușurință, fără unelte. 

În cazul în care EIP sunt dotate cu 

componente care pot fi reglate sau 

înlăturate de către utilizator pentru a fi 

înlocuite, acestea trebuie să fie concepute 

și fabricate astfel încât să poată fi reglate și 

demontate cu ușurință, fără unelte. 

 

 

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.12. – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Marcajele de identificare sau indicatorii 

direct sau indirect legați de sănătate și 

siguranță aplicați pe aceste tipuri de EIP 

trebuie, de preferință, să ia forma unor 

pictograme sau ideograme armonizate. 

Acestea trebuie să fie perfect vizibile și 

lizibile și să rămână astfel de-a lungul 

întregii durate previzibile de viață utilă a 

EIP. În plus, aceste marcaje trebuie să fie 

complete, precise și cuprinzătoare, astfel 

încât să împiedice orice interpretare 

eronată; în special, în cazul în care aceste 

Marcajele de identificare sau indicatorii 

direct sau indirect legați de sănătate și 

siguranță aplicați pe aceste tipuri de EIP 

trebuie, de preferință, să ia forma unor 

pictograme sau ideograme armonizate. 

Acestea trebuie să fie perfect vizibile și 

lizibile și să rămână astfel de-a lungul 

întregii durate previzibile de viață utilă a 

EIP. În plus, aceste marcaje trebuie să fie 

complete, precise și cuprinzătoare, astfel 

încât să împiedice orice interpretare 

eronată; în special, în cazul în care aceste 
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marcaje includ cuvinte sau fraze, acestea 

din urmă trebuie să fie scrise în 

limba(limbile) oficială(oficiale) a(ale) 

statelor membre în care echipamentele 

urmează să fie utilizate. 

marcaje includ cuvinte sau fraze, acestea 

din urmă trebuie să fie scrise într-o limbă 

ușor de înțeles de către consumatori și 

utilizatorii finali, determinată de statul 

membru în care echipamentele sunt puse 

la dispoziție pe piață. 

 

 

Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.12. – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care EIP (sau componenta 

interschimbabilă a EIP) este prea mic(ă) 

pentru a permite aplicarea tuturor sau a 

unora dintre marcajele necesare, 

informațiile relevante trebuie să fie 

menționate pe ambalaj și în instrucțiunile 

producătorului. 

În cazul în care EIP (sau componenta 

interschimbabilă a EIP) este prea mic(ă) 

pentru a permite aplicarea tuturor sau a 

unora dintre marcajele necesare, 

informațiile relevante trebuie să fie 

menționate pe ambalaj și precizate clar și 

în mod corespunzător în instrucțiunile 

producătorului. 

 

Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.14. – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIP destinate protecției utilizatorului 

împotriva mai multor riscuri potențiale 

simultane trebuie proiectate și fabricate 

astfel încât să satisfacă, în special, cerințele 

esențiale de sănătate și siguranță specifice 

fiecăruia dintre aceste riscuri. 

EIP destinate protecției utilizatorului 

împotriva mai multor riscuri potențiale 

simultane trebuie proiectate și fabricate 

astfel încât să satisfacă, în special, toate 

cerințele esențiale de sănătate și siguranță 

specifice fiecăruia dintre aceste riscuri. 

 

Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.4. – titlu 



 

PE544.202v03-00 50/60 AD\1056753RO.doc 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.4. Protecția în apă 3.4. Protecția în mediu lichid 

 

 

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.4.2. – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Îmbrăcăminte care asigură un grad eficient 

de flotabilitate, în funcție de utilizarea sa 

previzibilă, care poate fi purtată în condiții 

de siguranță și care permite o susținere 

pozitivă în apă. În condiții previzibile de 

utilizare, aceste EIP nu trebuie să restrângă 

libertatea de mișcare a utilizatorului, ci să 

îi permită, în special, să înoate sau să 

acționeze pentru a scăpa de pericol sau 

pentru a salva alte persoane. 

Îmbrăcăminte care asigură un grad eficient 

de flotabilitate, în funcție de utilizarea sa 

previzibilă, care poate fi purtată în condiții 

de siguranță și care permite o susținere 

pozitivă în mediu lichid. În condiții 

previzibile de utilizare, aceste EIP nu 

trebuie să restrângă libertatea de mișcare a 

utilizatorului, ci să îi permită, în special, să 

înoate sau să acționeze pentru a scăpa de 

pericol sau pentru a salva alte persoane. 

 

Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.5. – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare articol de EIP trebuie să poarte 

etichete care să indice nivelul de atenuare a 

zgomotului asigurat de EIP; în cazul în 

care acest lucru nu este posibil, etichetele 

trebuie aplicate pe ambalaj. 

Fiecare articol de EIP trebuie să poarte 

etichete care să indice nivelul de atenuare a 

zgomotului asigurat de EIP; în cazul în 

care acest lucru nu este posibil, etichetele 

trebuie aplicate clar și în mod 

corespunzător pe ambalaj. 

 

 

Amendamentul  110 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.6.1. – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Materialele constitutive și alte componente 

destinate protecției împotriva căldurii 

radiante și convective trebuie să aibă un 

coeficient adecvat de transmitere a fluxului 

termic incident și să fie suficient de 

necombustibile pentru a evita orice risc de 

aprindere spontană în condițiile de utilizare 

previzibile. 

Materialele constitutive și alte componente 

destinate protecției împotriva căldurii 

radiante și convective trebuie să aibă un 

coeficient adecvat de transmitere a fluxului 

termic incident și să aibă caracteristici 

ignifuge adecvate pentru a evita orice risc 

de aprindere spontană în condițiile de 

utilizare previzibile. 

 

 

Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.6.1. – paragraful 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Materialele și alte componente EIP care 

pot intra accidental în contact cu o flamă și 

cele utilizate în fabricarea echipamentelor 

de combatere a incendiilor trebuie să aibă, 

de asemenea, un grad de neinflamabilitate 

corespunzător categoriei de risc asociate 

condițiilor de utilizare previzibile. Acestea 

nu trebuie să se topească atunci când sunt 

expuse la flăcări și nici să contribuie la 

propagarea acestora. 

Materialele și alte componente EIP care 

pot intra accidental în contact cu o flamă și 

cele utilizate în fabricarea echipamentelor 

industriale sau de stingere a incendiilor 

trebuie să aibă un grad de non-

inflamabilitate și protecție termică sau 

împotriva încălzirii prin arc electric 
corespunzător categoriei de risc asociate 

condițiilor de utilizare previzibile. Acestea 

nu trebuie să se topească atunci când sunt 

expuse la flăcări și nici să contribuie la 

propagarea acestora. 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.6.2. – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Instrucțiunile producătorului, care însoțesc 

EIP destinate unei utilizări de scurtă durată 

în medii cu temperaturi înalte, trebuie să 

ofere în special toate datele relevante 

pentru determinarea expunerii maxime 

admisibile a utilizatorului la căldura 

Instrucțiunile producătorului, care însoțesc 

EIP destinate unei utilizări pe durată 

limitată în medii cu temperaturi înalte, 

trebuie să ofere în special toate datele 

relevante pentru determinarea expunerii 

maxime admisibile a utilizatorului la 



 

PE544.202v03-00 52/60 AD\1056753RO.doc 

RO 

transmisă de echipamente atunci când 

acestea sunt utilizate în conformitate cu 

scopul propus. 

căldura transmisă de echipamente atunci 

când acestea sunt utilizate în conformitate 

cu scopul propus. 

 

Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.7.2. – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în măsura în care este posibil, EIP 

trebuie să împiedice pătrunderea unor 

lichide precum apa de ploaie și nu trebuie 

să producă leziuni rezultate din contactul 

între învelișul protector și utilizator. 

 

(b) EIP trebuie să împiedice pătrunderea 

unor lichide precum apa de ploaie și nu 

trebuie să producă leziuni rezultate din 

contactul între învelișul protector și 

utilizator. 

 

Amendamentul  114 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.9.1. – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIP destinate prevenirii efectelor acute sau 

cronice ale surselor de radiații neionizante 

asupra ochilor trebuie să poată absorbi sau 

reflecta majoritatea energiei radiate în 

lungimile de undă nocive, fără a afecta în 

mod nejustificat transmiterea părții 

inofensive a spectrului vizibil, perceperea 

contrastelor și capacitatea de a distinge 

culori, atunci când condițiile de utilizare 

previzibile impun acest lucru. 

EIP destinate prevenirii efectelor acute sau 

cronice ale surselor de radiații neionizante 

asupra ochilor trebuie să poată absorbi sau 

reflecta totalitatea energiei radiate în 

lungimile de undă nocive, fără a afecta în 

mod nejustificat transmiterea părții 

inofensive a spectrului vizibil, perceperea 

contrastelor și capacitatea de a distinge 

culori, atunci când condițiile de utilizare 

previzibile impun acest lucru. 

 

 

Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.9.1. – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În acest scop, ochelarii de protecție trebuie În acest scop, echipamentele de protecție a 
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proiectați și fabricați astfel încât să 

posede, pentru fiecare undă nocivă, un 

factor spectral de transmisie pentru ca 

densitatea de iluminare energetică a 

radiației care poate atinge ochiul 

utilizatorului prin filtru să fie redusă la 

minimum și, în nici un caz, să nu 

depășească valoarea de expunere maximă 

admisibilă. 

ochilor trebuie proiectate și fabricate 

astfel încât să posede, pentru fiecare undă 

nocivă, un factor spectral de transmisie 

pentru ca densitatea de iluminare 

energetică a radiației care poate atinge 

ochiul utilizatorului prin filtru să fie redusă 

la minimum și, în nici un caz, să nu 

depășească valoarea de expunere maximă 

admisibilă. EIP destinate să protejeze 

pielea împotriva radiațiilor neionizante 

trebuie să poată absorbi sau reflecta 

majoritatea energiei radiate în lungimile 

de undă nocive. 

Justificare 

Dacă prezentul amendament este adoptat, înlocuirea cuvântului „ochelari” cu „echipamente 

de protecție a ochilor” va fi efectuată în ansamblul textului. 

 

 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.9.1. – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Mai mult, ochelarii nu trebuie să se 

deterioreze sau să își piardă proprietățile ca 

rezultat al efectelor radiației emise în 

condiții de utilizare previzibile și toate 

specimenele comercializate trebuie să 

poarte numărul factorului de protecție 

corespunzător curbei de distribuție 

spectrală a factorului lor de transmisie. 

Mai mult, echipamentele de protecție a 

ochilor nu trebuie să se deterioreze sau să 

își piardă proprietățile ca rezultat al 

efectelor radiației emise în condiții de 

utilizare previzibile și toate specimenele 

comercializate trebuie să poarte numărul 

factorului de protecție corespunzător curbei 

de distribuție spectrală a factorului lor de 

transmisie. 

 

Amendamentul  117 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.9.1. – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ochelarii adecvați surselor de radiații de 

același tip trebuie clasificați în ordinea 
Echipamentele de protecție a ochilor 

adecvate surselor de radiații de același tip 
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crescătoare a factorilor lor de protecție, iar 

instrucțiunile producătorului trebuie să 

indice în special modul de selectare a celor 

mai adecvate EIP, ținând seama de 

condițiile relevante de utilizare, cum ar fi 

distanța până la sursă și distribuția 

spectrală a energiei radiate la această 

distanță. 

trebuie clasificate în ordinea crescătoare a 

factorilor lor de protecție, iar instrucțiunile 

producătorului trebuie să indice în special 

modul de selectare a celor mai adecvate 

EIP, ținând seama de condițiile relevante 

de utilizare, cum ar fi distanța până la sursă 

și distribuția spectrală a energiei radiate la 

această distanță. 

 

Amendamentul  118 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.9.1. – paragraful 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Numărul relevant al factorului de protecție 

trebuie marcat de către producător pe toate 

specimenele de ochelari de filtrare. 

Numărul relevant al factorului de protecție 

trebuie marcat de către producător pe toate 

specimenele de echipamente de protecție a 

ochilor de filtrare. 

 

Amendamentul  119 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 3 – subpunctul 3.10.2. – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În acest scop, materialele constitutive și 

alte componente ale acestor tipuri de EIP 

trebuie alese sau proiectate și încorporate 

astfel încât să asigure, în măsura 

posibilului, o etanșeitate completă, care va 

permite, acolo unde este necesar, 

utilizarea zilnică prelungită sau, dacă acest 

lucru nu este posibil, o etanșeitate limitată, 

care necesită restricționarea duratei de 

purtare. 

În acest scop, materialele constitutive și 

alte componente ale acestor tipuri de EIP 

trebuie alese sau proiectate și încorporate 

astfel încât să asigure o etanșeitate 

completă, care va permite, de asemenea, 

utilizarea zilnică prelungită sau, dacă acest 

lucru nu este posibil, o etanșeitate limitată, 

care necesită restricționarea duratei de 

purtare. 

 

Amendamentul  120 

Propunere de regulament 

Anexa III – paragraful 2 – punctul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. o listă cu cerințele esențiale de sănătate 

și siguranță aplicabile EIP; 

3. o listă cu toate cerințele esențiale de 

sănătate și siguranță aplicabile EIP; 

 

Amendamentul  121 

Propunere de regulament 

Anexa III – paragraful 2 – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. o descriere a mijloacelor utilizate de 

producător în timpul producției de EIP 

pentru a asigura conformitatea EIP produse 

cu specificațiile de proiectare; 

10. o descriere a mijloacelor utilizate de 

producător în timpul producției de EIP 

pentru a asigura conformitatea EIP produse 

cu specificațiile definite în documentația 

tehnică; 

 

 

 

Amendamentul  122 

Propunere de regulament 

Anexa IV – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Controlul intern al producției este 

procedura de evaluare a conformității prin 

care producătorul îndeplinește obligațiile 

prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și 

declară pe proprie răspundere că EIP în 

cauză satisfac cerințele de sănătate și 

siguranță aplicabile menționate la 

articolul 5 și prezentate în anexa II. 

1. Controlul intern al producției este 

procedura de evaluare a conformității prin 

care producătorul îndeplinește obligațiile 

prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și 

declară pe proprie răspundere că EIP în 

cauză satisfac cerințele aplicabile ale 

prezentului regulament. 

 

 

Amendamentul  123 

Propunere de regulament 

Anexa IV – punctul 4 – subpunctul 4.1. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.1. Producătorul trebuie să aplice 

marcajul CE, în mod individual, fiecărui 

EIP care satisface cerințele de sănătate și 

siguranță aplicabile. 

 

4.1. Producătorul aplică marcajul CE, în 

mod individual, fiecărui EIP care satisface 

cerințele aplicabile ale prezentului 

regulament. 

 

 

 

Amendamentul  124 

Propunere de regulament 

Anexa V – punctul 3 – paragraful 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) pentru tipurile de EIP produse la 

comandă, o descriere a gamei de variații 

admisibile și a măsurilor care trebuie 

luate de către operatorii economici pe 

parcursul procesului de producție pentru 

a se asigura că fiecare EIP este conform 

cu tipul de EIP aprobat și cu cerințele 

esențiale de sănătate și siguranță 

aplicabile. 

 

Amendamentul  125 

Propunere de regulament 

Anexa V – punctul 7 – subpunctul 7.3. 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7.3. Producătorul se asigură că EIP 

continuă să îndeplinească cerințele 

esențiale de sănătate și siguranță aplicabile 

având în vedere stadiul actual al 

tehnologiei. 

7.3. Producătorul se asigură că EIP 

continuă să îndeplinească cerințele 

esențiale de sănătate și siguranță aplicabile. 

 

Amendamentul  126 

Propunere de regulament 

Anexa V – punctul 7 – subpunctul 7.4. – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul unei modificări a stadiului 

actual al tehnologiei menționate la punctul 

7.3; 

(b) în cazul unei modificări a cerințelor 

legale menționate la punctul 7.3; 

 

 

 

 

Amendamentul  127 

Propunere de regulament 

Anexa V – punctul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Producătorul păstrează la dispoziția 

autorităților naționale un exemplar al 

certificatului de examinare UE de tip, al 

anexelor și al suplimentelor acestuia, 

împreună cu documentația tehnică, pe o 

perioadă de 10 ani după introducerea pe 

piață a EIP. 

9. Producătorul păstrează la dispoziția 

autorităților naționale un exemplar al 

certificatului de examinare UE de tip, al 

anexelor și al suplimentelor acestuia, 

împreună cu documentația tehnică, pe o 

perioadă de 10 ani după punerea la 

dispoziție pe piață a EIP. 

 

Amendamentul  128 

Propunere de regulament 

Anexa VI – punctul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru EIP produse la comandă, 

producătorul ia toate măsurile necesare 

pentru ca procesul de producție și 

monitorizarea acestuia să asigure 

conformitatea EIP produse la comandă cu 

tipul descris în certificatul de examinare 

UE de tip și cu cerințele esențiale de 

sănătate și siguranță aplicabile. 

Pentru EIP produse la comandă, 

producătorul ia toate măsurile necesare 

pentru ca procesul de producție și 

monitorizarea acestuia să asigure 

conformitatea EIP produse la comandă cu 

tipul descris în certificatul de examinare 

UE de tip și cu cerințele esențiale de 

sănătate și siguranță aplicabile. 

 Pentru EIP personalizate, producătorul ia 

toate măsurile necesare pentru ca 

procesul de adaptare și monitorizarea 

acestuia să asigure conformitatea EIP 

personalizate cu modelul de bază descris 
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în certificatul de examinare UE de tip și 

cu cerințele esențiale de sănătate și 

siguranță aplicabile. 

 

 

Amendamentul  129 

Propunere de regulament 

Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1. 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.1. Producătorul aplică marcajul CE, în 

mod individual, pe fiecare EIP care este în 

conformitate cu tipul descris în certificatul 

de examinare UE de tip și care satisface 

cerințele esențiale de sănătate și siguranță 

aplicabile. 

3.1. Producătorul aplică marcajul CE, în 

mod individual, pe fiecare EIP care este în 

conformitate cu tipul descris în certificatul 

de examinare UE de tip și care satisface 

cerințele aplicabile ale prezentului 

regulament. 

 

 

Amendamentul  130 

Propunere de regulament 

Anexa VII – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Conformitatea de tip bazată pe 

verificarea produsului este acea parte din 

procedura de evaluare a conformității prin 

care producătorul îndeplinește obligațiile 

prevăzute la punctele 2, 3, 5.2 și 6 și 

garantează și declară pe răspunderea sa 

exclusivă că EIP care au făcut obiectul 

dispozițiilor de la punctul 4 sunt conforme 

cu tipul descris în certificatul de examinare 

UE de tip și îndeplinesc cerințele esențiale 

de sănătate și siguranță aplicabile 

menționate la articolul 5 și prezentate în 

anexa II. 

1. Conformitatea de tip bazată pe 

verificarea produsului este acea parte din 

procedura de evaluare a conformității prin 

care producătorul îndeplinește obligațiile 

prevăzute la punctele 2, 3, 5.2 și 6 și 

garantează și declară pe răspunderea sa 

exclusivă că EIP care au făcut obiectul 

dispozițiilor de la punctul 4 sunt conforme 

cu tipul descris în certificatul de examinare 

UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile 

din prezentul regulament. 

 

 

Amendamentul  131 

Propunere de regulament 
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Anexa VIII – punctul 6 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Timp de 10 ani după introducerea pe 

piață a EIP, producătorul păstrează la 

dispoziția autorităților naționale: 

6. Timp de 10 ani după punerea la 

dispoziție pe piață a EIP, producătorul 

păstrează la dispoziția autorităților 

naționale: 

 

 

Amendamentul  132 

Propunere de regulament 

Anexa IX – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. EIP (numărul produsului, al lotului, de 

tip sau de serie): 

1. Identificarea EIP ... (numărul 

produsului, tipului, lotului [...] sau 

numărul de serie. Poate include, dacă este 

necesar pentru identificarea EIP, o 

imagine suficient de clară): 
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