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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Siguranța consumatorilor și protecția mediului sunt pietrele de temelie ale pieței unice a 
bunurilor, care este una dintre cele mai mari realizări ale Europei, concepută pentru a permite 
libera circulație. 

La nivelul UE, există norme comune în materie de siguranță și de mediu, care au scopul de a 
proteja cetățenii împotriva riscurilor privind siguranța, împotriva poluării și a daunelor aduse 
mediului. Cu toate acestea, pe piața UE, sunt comercializate în continuare prea multe produse 
care nu respectă normele prevăzute de legislația UE. Existența unor produse neconforme 
expune cetățenii la produse potențial periculoase, pune în pericol mediul și denaturează 
concurența.

Propunerea de regulament face parte din pachetul „bunuri”, care abordează anumite deficiențe 
pentru a permite o mai bună funcționare a pieței unice a bunurilor. Raportorul salută 
propunerea de regulament, care vizează consolidarea respectării și asigurării aplicării 
legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. Totuși, raportorul remarcă faptul că 
domeniul de aplicare al regulamentului este limitat, el aplicându-se doar produselor 
armonizate care sunt enumerate în anexă. În ceea ce privește legislația din anexă, este 
prevăzută o dispoziție privind „lex generalis”, care urmărește să evite orice posibil risc de 
suprapunere sau contradicție cu dispozițiile privind „lex specialis” care au același obiectiv, 
sunt de aceeași natură sau au aceleași efecte în raport cu alte norme în vigoare sau viitoare din 
legislația de armonizare a Uniunii. 

Raportorul recunoaște că asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii este 
responsabilitatea statelor membre care se confruntă cu constrângeri legate de granițele 
jurisdicționale. Prin urmare, este necesară coordonarea activităților pentru a se asigura o 
aplicare coerentă în întreaga Uniune și pentru a aborda în mod eficient problema 
neconformității. 

Respectarea legislației UE este considerată cea mai bună modalitate de a garanta că produsele 
sunt sigure. De exemplu, legislația UE în domenii cum ar fi jucăriile și produsele chimice este 
printre cele mai stricte din lume. Cu toate acestea, cantități mari de produse nesigure și 
neconforme sunt vândute în UE în fiecare zi. Conform raportului anual al RAPEX din 2017, 
cele mai periculoase categorii de produse din UE sunt: jucăriile (29 %), autovehiculele 
(20 %), articolele de îmbrăcăminte, produsele textile și articolele de modă (12 %), iar riscul 
cel mai des notificat a fost de vătămare (28 %), urmat de riscul chimic (22 %). 

Pentru a îmbunătăți situația actuală, este necesară o mai bună cooperare între autorități și 
operatorii economici. Aceasta este strâns legată de coerența practicilor de supraveghere a 
pieței în întreaga Uniune și la frontierele sale externe, pentru a asigura același nivel ridicat de 
conformitate de peste tot. În acest context, raportorul salută obligațiile privind asistența 
reciprocă și prezumția juridică potrivit căreia produsele identificate drept neconforme într-un 
stat membru sunt neconforme pe întregul teritoriu al UE.

Raportorul este de acord că propunerea ar trebui să îmbunătățească cooperarea în materie de 
asigurare a aplicării legislației și respectarea acesteia, fără a impune o sarcină disproporționată 
sau excesivă autorităților din statele membre și operatorilor economici. Prin urmare, 
propunerea nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale. 
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Raportorul reamintește că trebuie să se țină cont de posibilitățile obiective ale IMM-urilor. 

Pentru a asigura fiabilitatea și consecvența testării în întreaga Uniune în cadrul de 
supraveghere a pieței, Comisia propune să se desemneze instalații de testare ale Uniunii. 
Laboratoarele desemnate drept instalații de testare ale Uniunii ar trebui să dețină competența 
profesională, echipamentele, infrastructura și personalul necesare pentru efectuarea sarcinilor 
la cele mai înalte standarde. Raportorul sugerează, prin urmare, că acestea ar trebui să 
funcționeze și ca centre de cunoaștere privind riscurile și riscurile emergente (de exemplu, în 
ceea ce privește substanțele chimice periculoase). Raportorul dorește să se asigure că un 
organism notificat sau orice alt organism de evaluare a conformității are posibilitatea de a 
deveni o instalație de testare a Uniunii, cu condiția ca acesta să satisfacă condițiile prevăzute.

Raportorul salută faptul că regulamentul instituie o rețea a Uniunii pentru conformitatea 
produselor, care vizează coordonarea și facilitarea desfășurării activităților comune de 
asigurare a aplicării legislației de către statele membre. În plus, raportorul sugerează să se 
creeze o bază de date paneuropeană armonizată pentru colectarea de date privind accidentele 
și vătămările, care să garanteze coerența monitorizării în întreaga Uniune și să servească drept 
instrument pentru elaborarea de noi acte legislative și standarde privind sănătatea și siguranța 
și pentru asigurarea unei mai bune respectări a legislației.

Raportorul salută în special faptul că regulamentul prevede un cadru consolidat pentru 
controlul produselor care intră pe piața Uniunii (aproape 30 % din bunurile din UE), deoarece, 
odată ce produsele intră pe piață, acestea pot circula liber pe teritoriul Uniunii. În același timp, 
raportorul subliniază că este important ca cerințele legate de protecția mediului, sănătății și 
siguranței să se aplice produselor care intră pe piața Uniunii și numai produsele sigure și 
conforme să intre pe piața unică. Pentru a garanta că pe piața Uniunii nu sunt introduse 
produse nesigure sau neconforme, autoritățile vamale realizează controale corespunzătoare 
înainte ca acestea să fie puse în liberă circulație. Potrivit raportorului, practica exportatorilor 
din țările terțe de a alege puncte de intrare unde controalele sunt mai puțin stricte sau 
sistematice trebuie să fie combătută în mod corespunzător, iar lacunele în realizarea 
controalelor de către autoritățile vamale trebuie remediate.

În general, raportorul se concentrează în amendamentele pe care le propune pe consolidarea 
protecției sănătății, siguranței și mediului și consideră că Regulamentul privind respectarea și 
asigurarea aplicării legislației va contribui la crearea unei piețe interne mai echitabile pentru 
bunuri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul de a garanta libera 
circulație a produselor în Uniune, este 
necesar să se asigure că acestea îndeplinesc 
cerințe care garantează un nivel ridicat de 
protecție a intereselor publice, precum 
sănătatea și siguranța în general, sănătatea 
și siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorilor, protecția mediului și 
siguranța publică. Asigurarea aplicării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată concurența loială pe 
piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme pentru a asigura 
această aplicare a legislației pe întreaga 
piață internă, inclusiv în ceea ce privește 
produsele care intră în Uniune din țări 
terțe.

(1) În scopul de a garanta libera 
circulație a produselor în Uniune, este 
necesar să se asigure că acestea îndeplinesc 
cerințe care garantează un nivel ridicat de 
protecție a intereselor publice, precum 
sănătatea și siguranța în general, sănătatea 
și siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorilor, protecția mediului și 
siguranța publică. Asigurarea aplicării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată concurența loială pe 
piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme pentru a asigura 
această aplicare a legislației pe întreaga 
piață internă, inclusiv în ceea ce privește 
produsele care intră în Uniune din țări 
terțe. Pentru a facilita respectarea 
dreptului Uniunii de către actorii 
economici și a oferi mai multe competențe 
autorităților de supraveghere a pieței în 
operațiunile lor de asigurare a aplicării 
legislației, aceste cerințe ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între 
simplitate și eficacitate. Cerințele 
prezentului regulament și aplicarea lor 
sunt concepute astfel încât să acorde 
prioritate supravegherii produselor care 
ar putea reprezenta un risc grav.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice produselor care fac obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii, 
enumerate în anexă. Actele legislative 
enumerate în anexă ar trebui să acopere 
toate actele legislative de armonizare ale 
Uniunii referitoare la produsele fabricate, 
altele decât produsele alimentare, hrana 

(5) Prezentul regulament ar trebui să
se aplice produselor care fac obiectul
Directivei 2001/95/CE sau al legislației de 
armonizare a Uniunii, enumerate în anexă. 
Actele legislative enumerate în anexă ar 
trebui să acopere toate actele legislative de 
armonizare ale Uniunii referitoare la 
produsele fabricate, altele decât produsele 
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pentru animale, produsele medicamentoase 
de uz uman și veterinar, plantele și 
animalele vii, produsele de origine umană 
și produsele de origine vegetală și animală 
care sunt direct legate de reproducerea lor 
viitoare. Acest lucru va asigura un cadru 
uniform pentru supravegherea pieței 
produselor respective la nivelul Uniunii. 
Mai multe instrumente ale legislației de 
armonizare a Uniunii privind produsele 
trebuie modificate în consecință, în special 
pentru a se elimina trimiterile la anumite 
dispoziții din Regulamentul (CE) nr.
765/2008. În cazul în care în viitor se 
adoptă noi acte legislative de armonizare 
ale Uniunii, va fi necesar ca această 
legislație să stipuleze dacă prezentul 
regulament se aplică, de asemenea, 
legislației respective.

alimentare, hrana pentru animale, 
produsele medicamentoase de uz uman și 
veterinar, plantele și animalele vii, 
produsele de origine umană și produsele de 
origine vegetală și animală care sunt direct 
legate de reproducerea lor viitoare. Acest 
lucru va asigura un cadru uniform pentru 
supravegherea pieței produselor respective 
la nivelul Uniunii. Mai multe instrumente 
ale legislației de armonizare a Uniunii 
privind produsele trebuie modificate în 
consecință, în special pentru a se elimina 
trimiterile la anumite dispoziții din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În cazul 
în care în viitor se adoptă noi acte 
legislative de armonizare ale Uniunii, va fi 
necesar ca această legislație să stipuleze 
dacă prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, legislației respective.

Justificare

Pentru a garanta protecția eficace a consumatorilor, este esențial ca directiva să fie inclusă 
în legislație. O serie de produse prevăzute de directivă sunt deosebit de importante pentru 
publicul larg, cum ar fi jucăriile, și ar trebui să fie protejate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Siguranța consumatorilor depinde 
în mare măsură de respectarea activă a 
aplicării legislației de armonizare a 
Uniunii privind produsele, care prevede 
cerințe de siguranță. Prin urmare, este 
necesară consolidarea măsurilor de 
asigurare a aplicării legislației. Aceste 
măsuri ar trebui să fie îmbunătățite în mod 
continuu și să devină din ce în ce mai 
eficace în vederea îndeplinirii provocărilor 
actuale ale pieței mondiale și ale unui lanț
de aprovizionare din ce în ce mai complex.

(7) Siguranța consumatorilor depinde 
în mare măsură de respectarea activă a 
aplicării legislației Uniunii privind 
produsele, care prevede cerințe de 
siguranță. Prin urmare, este necesară 
consolidarea măsurilor de asigurare a 
aplicării legislației, inclusiv în ceea ce 
privește produsele oferite spre vânzare 
online utilizatorilor finali din Uniune. 
Aceste măsuri ar trebui să fie îmbunătățite 
în mod continuu și să devină din ce în ce 
mai eficace în vederea îndeplinirii 
provocărilor actuale ale pieței mondiale și 
ale unui lanț de aprovizionare din ce în ce 
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mai complex.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ar trebui acordată o atenție 
deosebită internetului obiectelor și 
numărului tot mai mare de dispozitive 
dotate cu inteligență artificială, ținând 
seama de faptul că consumatorii 
utilizează din ce în ce mai mult dispozitive 
conectate în viața lor de zi cu zi fără a 
cunoaște problemele legate de securitate 
și riscurile pe termen lung pe care aceste 
dispozitive le implică. Cadrul de 
reglementare al Uniunii ar trebui, prin 
urmare, să abordeze aceste probleme, 
pentru a se asigura o mai bună protecție a 
consumatorilor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Responsabilitatea pentru asigurarea 
aplicării legislației de armonizare a Uniunii 
ar trebui să revină statelor membre, ale 
căror autorități de supraveghere a pieței 
trebuie să se asigure că legislația este 
respectată pe deplin. De aceea, statele 
membre trebuie să stabilească abordări 
sistematice pentru a asigura eficiența 
supravegherii pieței și a altor activități de 
asigurare a aplicării legislației.

(9) Responsabilitatea pentru asigurarea 
aplicării legislației de armonizare a Uniunii 
ar trebui să revină statelor membre, ale 
căror autorități de supraveghere a pieței 
trebuie să se asigure că legislația este 
respectată pe deplin. De aceea, statele 
membre ar trebui să stabilească abordări 
sistematice pentru a asigura eficiența 
supravegherii pieței și a altor activități de 
asigurare a aplicării legislației, sub rezerva 
monitorizării de către Comisie a aplicării 
corespunzătoare a legislației de 
armonizare a Uniunii.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O piață unică mai echitabilă ar 
trebui să asigure condiții echitabile de 
concurență pentru toți operatorii economici 
și protecție împotriva concurenței neloiale. 
În acest scop, este necesară consolidarea 
asigurării aplicării legislației de armonizare 
a Uniunii privind produsele. O bună 
cooperare între producători și autoritățile 
de supraveghere a pieței este un element 
esențial care permite intervenția imediată și 
luarea de măsuri corective legate de 
produs. Este important să existe o persoană 
de contact stabilită în Uniune, astfel încât 
autoritățile de supraveghere a pieței să aibă 
o persoană căreia să îi poate fi adresată o 
întrebare privind conformitatea produsului 
cu legislația de armonizare a Uniunii. 
Persoana responsabilă cu furnizarea unor 
astfel de informații privind conformitatea 
ar trebui să fie producătorul sau 
importatorul sau o altă persoană 
desemnată de producător în acest scop, de 
exemplu un alt operator economic. Rolul 
unei persoane responsabile pentru 
informațiile privind conformitatea stabilite 
în Uniune este esențial pentru a oferi 
autorităților de supraveghere a pieței un 
interlocutor stabilit în Uniune, precum și 
pentru a îndeplini sarcini specifice în timp 
util pentru a asigura faptul că produsele 
sunt conforme cu cerințele din legislația de 
armonizare a Uniunii, în beneficiul 
consumatorilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii. 
Dispozițiile prezentului regulament care 
impun existența unei persoane stabilite în 
Uniune responsabile cu informațiile 
privind conformitatea nu ar trebui să se 
aplice în cazul în care cerințele specifice 
prevăzute de instrumentele juridice privind 
anumite produse dau de fapt același 

(14) O piață unică mai echitabilă ar 
trebui să asigure condiții echitabile de 
concurență pentru toți operatorii economici 
și protecție împotriva concurenței neloiale. 
În acest scop, este necesară consolidarea 
asigurării aplicării legislației de armonizare 
a Uniunii privind produsele. O bună 
cooperare între producători, distribuitori, 
angrosiști, comercianții cu amănuntul și 
autoritățile de supraveghere a pieței este un 
element esențial care permite intervenția 
imediată și luarea de măsuri corective 
legate de produs. Este important să existe o 
persoană de contact stabilită în Uniune, 
astfel încât autoritățile de supraveghere a 
pieței să aibă o persoană căreia să îi poate 
fi adresată o întrebare privind 
conformitatea produsului cu legislația de 
armonizare a Uniunii. Persoana 
responsabilă cu furnizarea unor astfel de 
informații privind conformitatea ar trebui 
să fie producătorul sau reprezentantul său 
autorizat desemnat în acest scop. În cazul
în care producătorul nu este stabilit în 
Uniune și nu are niciun reprezentant 
autorizat, persoana responsabilă cu 
furnizarea acestor informații ar trebui să 
fie importatorul sau distribuitorul. Rolul 
unei persoane responsabile pentru 
informațiile privind conformitatea stabilite 
în Uniune este esențial pentru a oferi 
autorităților de supraveghere a pieței un 
interlocutor stabilit în Uniune, precum și 
pentru a îndeplini sarcini specifice în timp 
util pentru a asigura faptul că produsele 
sunt conforme cu cerințele din legislația de 
armonizare a Uniunii, în beneficiul 
consumatorilor, al lucrătorilor și al 
întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii. 
Dispozițiile prezentului regulament care 
impun existența unei persoane stabilite în 
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rezultat, și anume, articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
2017/745 și articolul 15 din Regulamentul 
2017/746.

Uniune responsabile cu informațiile 
privind conformitatea nu ar trebui să se 
aplice în cazul în care cerințele specifice 
prevăzute de instrumentele juridice privind 
anumite produse dau de fapt același 
rezultat, și anume, articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
2017/745 și articolul 15 din Regulamentul
(UE) 2017/746.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Activitățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să fie minuțioase și eficiente, 
pentru a se asigura că legislația de 
armonizare a Uniunii privind produsele 
este aplicată în mod corect. Întrucât 
controalele oficiale pot reprezenta o povară 
pentru operatorii economici, autoritățile de 
supraveghere a pieței ar trebui să 
organizeze și să efectueze activitățile de 
control, luând în considerare interesele 
operatorilor și limitând această povară la 
ceea ce este necesar pentru efectuarea unor 
controale eficiente și eficace. În plus, 
activitățile de supraveghere a pieței ar 
trebui să fie efectuate cu același nivel de 
diligență de către autoritățile competente 
ale statului membru, indiferent dacă 
neconformitatea produsului în cauză este 
relevantă pe teritoriul acelui stat membru 
sau dacă ea este susceptibilă să aibă un 
impact pe piața unui alt stat membru.

(18) Activitățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să fie minuțioase și eficiente, 
pentru a se asigura că legislația de 
armonizare a Uniunii privind produsele 
este aplicată în mod corect. Întrucât 
controalele oficiale pot reprezenta o povară 
pentru operatorii economici, autoritățile de 
supraveghere a pieței ar trebui să 
organizeze și să efectueze activitățile de 
control, luând în considerare interesele 
acestor operatori și limitând această 
povară la ceea ce este necesar pentru 
efectuarea unor controale eficiente și 
eficace. În plus, activitățile de 
supraveghere a pieței ar trebui să fie 
efectuate cu același nivel de diligență de 
către autoritățile competente ale statului 
membru, indiferent dacă neconformitatea 
produsului în cauză este relevantă pe 
teritoriul acelui stat membru sau dacă ea 
este susceptibilă să aibă un impact pe piața 
unui alt stat membru. Atunci când un 
produs prezintă un risc cunoscut sau 
emergent, ar trebui prevăzute condiții 
uniforme pentru activitățile de inspecție 
desfășurate de autoritățile de 
supraveghere a piețelor.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să poată oferi consiliere 
privind ambalajele și să solicite modificări 
atunci când identifică situații care 
contravin legislației Uniunii.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura fiabilitatea și 
consecvența testării în întreaga Uniune în 
cadrul de supraveghere a pieței, Comisia ar 
trebui să desemneze instalații de testare ale 
Uniunii. În plus, ar trebui elaborat un 
sistem mai cuprinzător de informații pentru 
schimbul de rezultate ale testelor în cadrul 
Uniunii, pentru a evita duplicarea inutilă și 
pentru a asigura o mai mare coerență la 
nivelul Uniunii.

(33) Pentru a asigura fiabilitatea și 
consecvența testării în întreaga Uniune în 
cadrul de supraveghere a pieței, Comisia ar 
trebui să desemneze instalații de testare ale 
Uniunii. Autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de rezultatele testelor 
realizate de aceste instalații de testare ale 
Uniunii. În plus, ar trebui elaborat un 
sistem mai cuprinzător de informații pentru 
schimbul de rezultate ale testelor în cadrul 
Uniunii, pentru a evita duplicarea inutilă și 
pentru a asigura o mai mare coerență la 
nivelul Uniunii. Instalațiile de testare ale 
Uniunii ar trebui să servească drept 
centre de cunoaștere în ceea ce privește 
riscurile cunoscute sau emergente și să 
asiste Uniunea și statele membre să 
dezvolte metodologii de testare comune de 
ultimă generație.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 35



AD\1158272RO.docx 11/42 PE620.896v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Statele membre ar trebui să fie 
obligate să asigure disponibilitatea 
permanentă a unor resurse financiare 
adecvate pentru a pune personalul și 
echipamentele necesare la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței. O 
activitate eficientă de supraveghere a pieței 
este solicitantă în ceea ce privește resursele 
și ar trebui să se asigure resurse stabile, la 
un nivel corespunzător nevoilor de 
asigurare a aplicării legislației în orice 
moment. Finanțarea publică ar trebui, prin 
urmare, să fie suplimentată cu colectarea 
de taxe pentru acoperirea costurilor 
suportate atunci când se efectuează 
activități de supraveghere a pieței în 
legătură cu produsele care au fost găsite 
neconforme, precum și luând în 
considerare antecedentele operatorului 
economic.

(35) Statele membre ar trebui să fie 
obligate să asigure disponibilitatea 
permanentă a unor resurse financiare 
adecvate pentru a pune personalul și 
echipamentele necesare la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței. O 
activitate eficientă de supraveghere a pieței 
este solicitantă în ceea ce privește resursele 
și ar trebui să se asigure resurse stabile, la 
un nivel corespunzător nevoilor de 
asigurare a aplicării legislației în orice 
moment. Controalele administrative și 
automatizate nu se pot substitui 
controalelor fizice, care garantează 
respectarea de către un produs a 
aspectelor esențiale din legislația 
relevantă a Uniunii. Finanțarea publică ar 
trebui, prin urmare, să fie suplimentată cu 
colectarea de taxe pentru acoperirea 
costurilor suportate atunci când se 
efectuează activități de supraveghere a 
pieței în legătură cu produsele care au fost 
găsite neconforme, precum și luând în 
considerare antecedentele operatorului 
economic.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Ar trebui sporită severitatea 
sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament care 
impun obligații operatorilor economici și 
al oricărei dispoziții din legislația Uniunii 
și a statelor membre cu privire la produse 
care impune obligații operatorilor 
economici, pentru a descuraja în mod 
eficient introducerea pe piață a 
produselor neconforme.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Comisia ar trebui să monitorizeze 
activitatea desfășurată de autoritățile 
vamale și să remedieze lacunele legate de 
aceasta care ar putea duce la deteriorarea 
condițiilor de concurență echitabile 
pentru producătorii din Uniune care 
respectă legislația, în raport cu 
producătorii din țările terțe care exportă 
în Uniune. Comisia ar trebui, de 
asemenea, să combată practica 
exportatorilor din țările terțe care constă 
în a alege punctele de intrare în Uniune 
unde controalele sunt mai puțin stricte 
sau sistematice.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme și 
proceduri pentru furnizarea de informații 
privind conformitatea cu privire la 
anumite produse care fac obiectul unor 
acte ale Uniunii care armonizează 
condițiile pentru comercializarea 
produselor în cauză. Acesta stabilește un 
cadru pentru cooperarea cu operatorii 
economici în legătură cu produsele în 
cauză.

Prezentul regulament urmărește să 
protejeze sănătatea, siguranța și 
securitatea consumatorilor europeni, 
precum și mediul, și prevede proceduri
care garantează că numai produsele 
sigure și conforme sunt puse la dispoziția 
consumatorilor europeni.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică 1. Prezentul regulament se aplică 
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tuturor produselor care fac obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii care 
figurează în anexa la prezentul regulament 
(denumită în continuare „legislația de 
armonizare a Uniunii”).

tuturor produselor care fac obiectul 
Directivei 2001/95/CE sau al legislației de 
armonizare a Uniunii care figurează în 
anexa la prezentul regulament (denumită în 
continuare „legislația de armonizare a 
Uniunii”).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Aplicarea prezentului regulament 
nu împiedică autoritățile de supraveghere a 
pieței să ia măsuri mai specifice, în 
conformitate cu Directiva 2001/95/CE.

3. Aplicarea prezentului regulament 
nu împiedică autoritățile de supraveghere a 
pieței să ia măsuri mai specifice, în 
conformitate cu Directiva 2001/95/CE. 
Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să acționeze întotdeauna pe baza 
principiului precauției, în special atunci 
când este vorba de sănătate și de mediu.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „supraveghere a pieței” înseamnă 
activitățile desfășurate și măsurile luate de 
autoritățile de supraveghere a pieței pentru 
a se asigura că produsele sunt conforme 
cerințelor aplicabile stabilite în legislația 
Uniunii de armonizare și că ele nu pun în 
pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte 
referitoare la protecția intereselor publice;

(3) „supraveghere a pieței” înseamnă 
activitățile desfășurate și măsurile luate de 
autoritățile de supraveghere a pieței pentru 
a se asigura că produsele sunt conforme 
cerințelor aplicabile stabilite în legislația 
Uniunii și că ele nu pun în pericol 
sănătatea și siguranța, în general, 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
protecția consumatorilor, siguranța 
publică sau alte aspecte referitoare la 
protecția intereselor publice;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „neconformitate formală” 
înseamnă orice neconformitate 
administrativă care nu duce la încălcarea 
cerințelor esențiale, inclusiv cazurile de 
neconformitate menționate la articolul 
R34 din anexa I la Decizia nr. 
768/2008/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului1a, dar fără a se limita la 
acestea;

_________________

1a Decizia nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor și de abrogare 
a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO 
L 218, 13.8.2008, p. 82).

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „risc grav” înseamnă orice risc 
major, inclusiv un risc grav unde efectele 
nu sunt imediate, necesitând intervenția 
rapidă a autorităților de supraveghere a 
pieței;

(15) „risc grav” înseamnă orice risc care 
necesită intervenția rapidă și 
monitorizarea, inclusiv în cazurile în care
efectele s-ar putea să nu fie imediate; se 
consideră că orice produs care nu 
îndeplinește o cerință esențială definită în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
orice produs care nu îndeplinește criteriile 
referitoare la securitatea generală a 
produselor în conformitate cu Directiva 
2001/95/CE prezintă un risc grav;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) „măsuri voluntare” înseamnă 
măsuri prin care operatorul s-a angajat, 
în mod voluntar, să elimine 
neconformitatea ținând seama de 
constatările autorității de supraveghere a 
pieței sau de propriile sale constatări;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) „solicitare motivată” înseamnă o 
solicitare din partea unei autorități de 
supraveghere a pieței, bazată pe o 
suspiciune de neconformitate;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 22 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22c) „modele distincte” înseamnă toate 
produsele care prezintă caracteristici 
diferite, uneori minore sau chiar 
inexistente.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producătorul este stabilit în Uniune 
sau există cel puțin una dintre următoarele 
situații în raport cu produsul:

(a) producătorul sau reprezentantul 
său autorizat este stabilit în Uniune sau 
există cel puțin una dintre următoarele 
situații în raport cu produsul:
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un importator; (i) un importator, în cazul în care 
producătorul nu este stabilit în Uniune și 
nu există niciun reprezentant autorizat;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) un distribuitor;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o persoană fizică sau juridică 
stabilită în Uniune care deține un mandat 
în scris din partea producătorului privind 
desemnarea sa ca persoană răspunzătoare 
de îndeplinirea sarcinilor enumerate la 
alineatul (3) și cerința ca aceasta să se 
ocupe de sarcinile respective în numele 
producătorului;

(ii) în cazul în care nu există niciun 
producător sau importator stabilit în 
Uniune, o persoană fizică sau juridică 
stabilită în Uniune care deține un mandat 
scris din partea producătorului prin care 
acesta este desemnat ca persoană 
răspunzătoare de asigurarea conformității 
și de îndeplinirea sarcinilor enumerate la 
alineatul (3) în numele producătorului;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identitatea și datele de contact ale 
producătorului, importatorului sau altor 

(b) identitatea și datele de contact ale
producătorului, importatorului, 



AD\1158272RO.docx 17/42 PE620.896v02-00

RO

persoane care îndeplinesc cerințele de la 
litera (a) sunt puse la dispoziția publicului 
în conformitate cu alineatul (4) și sunt 
indicate sau identificabile în conformitate 
cu alineatul (5).

distribuitorului sau ale altor persoane care 
îndeplinesc cerințele de la litera (a) sunt 
puse la dispoziția publicului în 
conformitate cu alineatul (4) și sunt 
indicate sau identificabile în conformitate 
cu alineatul (5).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prezintă autorității de supraveghere 
a pieței, în urma unei cereri motivate din 
partea acesteia, toate informațiile și 
documentele necesare pentru a demonstra 
conformitatea produsului, într-o limbă 
oficială a Uniunii stabilită de statul 
membru vizat;

(b) prezintă autorității de supraveghere 
a pieței, în urma unei cereri motivate din 
partea acesteia, toate informațiile și 
documentele necesare pentru a demonstra 
conformitatea produsului, într-o limbă 
oficială a Uniunii stabilită de statul 
membru vizat, și pentru a demonstra 
existența unor caracteristici esențiale 
diferite între modelele sale distincte, așa 
cum sunt acestea definite la articolul 3 
punctul (22c);

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperează cu autoritățile de 
supraveghere a pieței, la cererea acestora, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă
pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, pentru atenuarea riscurilor 
prezentate de produsul în cauză.

(c) cooperează cu autoritățile de 
supraveghere a pieței și adoptă imediat 
acțiuni - din proprie inițiativă sau la 
cererea autorităților respective - pentru 
eliminarea sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pentru atenuarea riscurilor 
prezentate de un produs sau remediază 
neconformitatea produsului cu cerințele 
prevăzute în legislația de armonizare a 
Uniunii sau în Directiva 2001/95/CE; 

Amendamentul 29
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul (3) – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care consideră sau are 
motive să creadă că un produs prezintă un 
risc sau nu este conform cu legislația de 
armonizare a Uniunii aplicabilă sau cu 
standardele armonizate, informează 
imediat producătorul și, dacă este cazul, 
alți operatori economici.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Producătorii fac publice 
identitatea și datele de contact ale 
persoanei responsabile cu informațiile 
privind conformitatea produsului fie pe 
site-ul lor web sau, dacă nu au site, prin 
orice alt mijloc care permite ca 
informațiile să fie ușor de accesat de către 
publicul larg în Uniune, cu titlu gratuit.

eliminat

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Identitatea și datele de contact ale 
persoanei responsabile cu informațiile 
privind conformitatea produsului trebuie 
indicate pe sau trebuie să fie identificabile 
din informațiile menționate pe produs, pe 
ambalajul acestuia, pe colet sau pe 
documentul de însoțire.

5. Identitatea și datele de contact ale 
producătorului și datele de contact ale 
persoanei responsabile cu informațiile 
privind conformitatea produsului trebuie 
indicate pe sau trebuie să fie identificabile 
din informațiile menționate pe produs, pe 
ambalajul acestuia, pe colet sau pe 
documentul de însoțire.
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Justificare

Un produs nu poate fi introdus pe piață decât dacă este conform și sigur pentru consumatori 
și mediu. Aceasta este principala responsabilitate a producătorului.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Producătorul, importatorul și orice 
altă persoană care îndeplinește cerințele 
de la alineatul (1) litera (a) de la prezentul 
articol pun la dispoziția publicului și a 
altor operatori economici, prin orice 
mijloc adecvat, liste cu modelele lor de 
produse, însoțite de o fotografie, în special 
pentru produsele care fac sau au făcut 
obiectul unei decizii a Comisiei în 
conformitate cu articolul 13 din Directiva 
2001/95/CE, precum și pentru produsele 
care sunt distribuite la scară largă.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Obligațiile distribuitorilor

1. Înainte de a pune la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii iau toate 
măsurile rezonabile pentru a se asigura 
că producătorul și importatorul au 
respectat cerințele stabilite în legislația de 
armonizare aplicabilă, standardele 
armonizate sau Directiva 2001/95/CE.

2. În urma unei cereri motivate din partea 
unei autorități de supraveghere a pieței, 
persoana responsabilă de informațiile 
referitoare la conformitate furnizează 
acestei autorități toate informațiile și 
documentele necesare pentru a demonstra 
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conformitatea produsului, într-o limbă 
oficială a Uniunii stabilită de statul 
membru vizat, și pentru a demonstra 
existența unor caracteristici esențiale 
diferite între modelele sale distincte, așa 
cum sunt acestea definite la articolul 3 
alineatul (22c);

Justificare

Comercianții cu amănuntul autorizează sistematic vânzarea și consumul de bunuri ilegale 
sau neconforme. Acest amendament va obliga distribuitorii să adopte un rol mai proactiv în 
interzicerea bunurilor ilegale.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care legislația de armonizare 
a Uniunii precede întocmirea unei 
declarații de conformitate a UE, 
producătorii fac publice identitatea și 
datele de contact ale persoanei 
responsabile de informațiile privind 
conformitatea produsului fie pe site-ul lor 
web sau, dacă nu au site, prin orice alt 
mijloc care permite ca informațiile să fie 
ușor de accesat de către publicul larg în 
Uniune, cu titlu gratuit.

În cazurile în care legislația de armonizare 
a Uniunii prevede întocmirea unei 
declarații de conformitate a UE, 
producătorii, inclusiv cei din țări terțe, sau
importatorii fac publică această declarație
cu titlu gratuit.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat

Acorduri de parteneriat privind 
conformitatea

1. O autoritate de supraveghere a 
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pieței poate încheia un acord de 
parteneriat cu un agent economic stabilit 
pe teritoriul său prin care autoritatea este 
de acord să ofere operatorului economic 
consiliere și orientări cu privire la 
legislația de armonizare a Uniunii 
aplicabilă produselor pentru care 
operatorul economic este responsabil.

Acordul nu include furnizarea de 
activități de evaluare a conformității, care 
sunt încredințate organismelor notificate 
în temeiul legislației de armonizare a 
Uniunii.

2. În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a pieței încheie un acord de 
parteneriat în temeiul alineatului (1), 
aceasta înregistrează acordul respectiv în 
sistemul menționat la articolul 34, 
împreună cu detalii privind domeniul de 
aplicare al acordului și numele și adresele 
proprii și cele ale operatorului economic.

3. În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a pieței încheie un acord de 
parteneriat în temeiul alineatului (1), alte 
autorități de supraveghere a pieței 
informează autoritatea respectivă cu 
privire la orice măsură temporară 
adoptată de acestea împotriva 
operatorului economic, precum și orice 
măsuri corective luate de operatorul 
economic, în ceea ce privește 
conformitatea cu legislația de armonizare 
a Uniunii aplicabilă.

4. O autoritate de supraveghere a 
pieței care încheie un acord de parteneriat 
în temeiul alineatului (1) poate solicita 
operatorului economic taxe reprezentând 
costurile contractate în mod rezonabil de 
către autoritate în exercitarea funcțiilor 
sale în conformitate cu alineatele (1) și 
(2).

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței rămân independente și imparțiale în exercitarea 
atribuțiilor lor.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
încheia memorandumuri de înțelegere cu 
întreprinderi sau organizații reprezentând 
întreprinderi sau utilizatori finali pentru 
desfășurarea sau finanțarea de activități 
comune, având ca scop identificarea 
neconformității sau promovarea 
conformității în zone geografice specifice 
sau pentru categorii specifice de produse.

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
încheia memorandumuri de înțelegere cu 
autoritățile vamale, portuare și 
aeroportuare, cu producători sau 
importatori, cu întreprinderi sau 
organizații reprezentând întreprinderi sau 
utilizatori finali pentru desfășurarea sau 
finanțarea de activități comune, având ca 
scop identificarea neconformității sau 
promovarea conformității în zone 
geografice specifice sau pentru categorii 
specifice de produse, pentru a soluționa, 
printre altele, chestiuni care fac obiectul 
unor preocupări specifice ale 
consumatorilor din zona respectivă. 
Autoritatea de supraveghere a pieței 
prezintă Comisiei proiectul de 
memorandum de înțelegere înainte de 
adoptarea acestuia. Comisia prezintă 
autorităților de supraveghere a pieței un 
aviz cu privire la proiectul de 
memorandum de înțelegere și raportul de 
punere în aplicare.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O autoritate de supraveghere a 
pieței poate utiliza orice informații care 
rezultă din activitățile efectuate sau 
finanțate de către celelalte părți la un 
memorandum de înțelegere încheiat de 
aceasta în temeiul alineatului (1) ca parte a 
oricărei anchete desfășurate de acesta cu 
privire la neconformități, însă doar în cazul 
în care activitatea respectivă a fost 

2. O autoritate de supraveghere a 
pieței poate utiliza orice informații care 
rezultă din activitățile efectuate sau 
finanțate de către celelalte părți la un 
memorandum de înțelegere încheiat de 
aceasta în temeiul alineatului (1) ca parte a 
oricărei anchete desfășurate de acesta cu 
privire la neconformități, însă doar în cazul 
în care activitatea respectivă a fost 
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desfășurată în mod independent, imparțial 
și nepărtinitor.

desfășurată în mod independent, imparțial 
și nepărtinitor. Informațiile cu privire la 
modul în care produsele au fost testate și 
rezultatele acestor teste sunt puse la 
dispoziția publicului.

Justificare

Este necesară mai multă transparență în ceea ce privește metodele și criteriile de testare, 
precum și rezultatele testelor.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Orice schimb de informații între 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
întreprinderile sau organizațiile menționate 
la alineatul (1), pentru pregătirea sau 
punerea în aplicare a unui memorandum de 
înțelegere încheiat de către acestea în 
temeiul acestui alineat nu se consideră o 
încălcare a cerințelor privind secretul 
profesional.

3. Orice schimb de informații între 
autoritățile de supraveghere a pieței, 
Comisie sau Comitetul Uniunii pentru 
conformitatea produselor și întreprinderile 
sau organizațiile menționate la alineatul 
(1), pentru pregătirea sau punerea în 
aplicare a unui memorandum de înțelegere 
încheiat de către acestea în temeiul acestui 
alineat este tratat în conformitate cu 
cerințele privind secretul profesional. 
Orice utilizare ulterioară a acestor 
informații beneficiază de garanțiile cele 
mai stricte în materie de confidențialitate 
și de secretul profesional și comercial.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proceduri pentru monitorizarea 
accidentelor sau vătămărilor sănătății sau 
siguranței utilizatorilor finali care sunt 
suspectate de a fi fost provocate de 
respectivele produse;

(b) proceduri pentru monitorizarea 
accidentelor sau a daunelor aduse
sănătății, siguranței sau securității
utilizatorilor finali care sunt suspectate de a 
fi fost provocate de respectivele produse;

Amendamentul 40
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) proceduri pentru colectarea și 
analizarea cunoștințelor științifice și 
tehnice legate de problemele de siguranță
care afectează în special protecția 
sănătății și a mediului;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) proceduri pentru stabilirea 
cooperării și a schimbului de informații și 
de experiență între autoritățile de 
supraveghere a pieței și instituțiile 
științifice sau de cercetare.

Justificare

Schimbul de cunoștințe, de informații și de experiență între autoritățile de supraveghere a 
pieței și instituțiile științifice și de cercetare pare să fie în avantajul ambelor părți, în special 
în domenii în care se înregistrează o dezvoltare științifică și inovații rapide.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile de supraveghere a 
pieței efectuează controale ca parte a 
activităților lor prevăzute la alineatul (1), 
pe baza unei abordări bazate pe riscuri, 
luând în calcul cel puțin următorii factori:

2. Autoritățile de supraveghere a 
pieței efectuează controale ca parte a 
activităților lor prevăzute la alineatul (1), 
pe baza unei abordări bazate pe riscuri și în 
conformitate cu principiul precauției, 
luând în calcul cel puțin următorii factori:
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) produsul, cum ar fi numărul de 
produse de pe piață și orice pericole 
asociate produsului respectiv;

(i) produsul, cum ar fi numărul de 
produse de pe piață și orice pericole 
asociate produsului respectiv, acordând o 
atenție deosebită aspectelor legate de 
sănătate pe care le implică riscul 
potențial;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsul este susceptibil de a afecta 
sănătatea sau siguranța utilizatorilor finali;

(a) produsul este susceptibil de a afecta 
sănătatea, siguranța sau securitatea
utilizatorilor finali sau de a provoca daune 
asupra mediului;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul nu este conform cu 
cerințele aplicabile în conformitate cu 
legislația de armonizare a Uniunii.

(b) produsul nu este conform cu 
cerințele aplicabile în conformitate cu 
legislația de armonizare a Uniunii sau cu 
Directiva 2001/95/CE și, prin urmare, ar 
putea pune în pericol sănătatea și 
siguranța utilizatorilor finali.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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În cazurile în care produsele sunt retrase, 
rechemate, interzise sau restricționate, 
autoritatea de supraveghere a pieței se 
asigură că Comisia, prin intermediul rețelei 
create în temeiul articolului 31, celelalte 
state membre și utilizatorii finali sunt 
informați în consecință.

În cazurile în care produsele sunt retrase, 
rechemate, interzise sau restricționate, 
autoritatea de supraveghere a pieței se 
asigură că Comisia, prin intermediul rețelei 
create în temeiul articolului 31, centrele de 
testare ale Uniunii, celelalte state membre 
și utilizatorii finali sunt informați în 
consecință.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Pentru a soluționa litigiile care 
decurg în urma unei evaluări divergente a 
riscurilor între autoritățile statelor 
membre, operatorii economici și 
organismele de evaluare a conformității, 
Comisia poate, din proprie inițiativă sau 
la cererea unei autorități de supraveghere 
a pieței, să dispună realizarea unei 
evaluări a riscurilor de către un laborator 
de referință al Uniunii Europene așa cum 
se prevede la articolul 28.  Această 
evaluare a riscurilor este obligatorie 
pentru toate părțile interesate.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru elaborează o 
strategie națională de supraveghere a pieței 
cel puțin o dată la 3 ani. Strategia trebuie 
să promoveze o abordare coerentă, globală 
și integrată a supravegherii pieței și a 
legislației de armonizare a Uniunii pe 
teritoriul statului membru și trebuie să 
includă toate sectoarele și etapele lanțului 
de aprovizionare al produsului, inclusiv 
importurile și lanțurile de aprovizionare 

1. Fiecare stat membru elaborează o 
strategie națională de supraveghere a pieței 
cel puțin o dată la patru ani, având în 
vedere evoluția rapidă a pieței și noile 
riscuri emergente. Strategia trebuie să 
promoveze o abordare coerentă, globală și 
integrată a supravegherii pieței și a 
legislației de armonizare a Uniunii pe 
teritoriul statului membru și trebuie să 
includă toate sectoarele și etapele lanțului 
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digitale. de aprovizionare al produsului, inclusiv 
importurile și lanțurile de aprovizionare 
digitale. În elaborarea strategiilor lor 
naționale de supraveghere a pieței, statele 
membre consultă părțile interesate și pun 
la dispoziția publicului larg observațiile 
acestora.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) domeniile identificate ca prioritare 
pentru respectarea aplicării legislației de 
armonizare a Uniunii;

(b) domeniile identificate ca prioritare 
pentru respectarea aplicării legislației de 
armonizare a Uniunii; Statele membre iau 
în considerare produsele care fac sau au 
făcut obiectul unei decizii adoptate de 
urgență pe baza articolului 13 din 
Directiva 2001/95/CE ca domenii 
prioritare;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile de asigurare a aplicării 
legislației planificate în scopul reducerii 
numărului de neconformități în domeniile 
identificate ca fiind prioritare, inclusiv, 
acolo unde este cazul, nivelurile minime de 
control prevăzute pentru categoriile de 
produse care prezintă niveluri 
semnificative de neconformitate;

(c) acțiunile de asigurare a aplicării 
legislației planificate în scopul reducerii 
numărului de neconformități în domeniile 
identificate ca fiind prioritare, inclusiv, 
acolo unde este cazul, nivelurile minime de 
control prevăzute pentru categoriile de 
produse care prezintă niveluri 
semnificative de neconformitate și care ar 
putea prezenta un risc grav;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o evaluare a noilor riscuri pentru 
consumatori legate de produsele care se 
pot conecta la internet și pot pune în 
pericol siguranța consumatorilor;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre comunică Comisiei 
strategii naționale de supraveghere a pieței, 
prin intermediul sistemului menționat la 
articolul 34.

3. Statele membre comunică Comisiei 
strategiile lor naționale de supraveghere a 
pieței, prin intermediul sistemului 
menționat la articolul 34, și le pun la 
dispoziția publicului larg.

Justificare

O transparență sporită.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competența de a realiza audituri de 
sistem ale organizațiilor operatorilor 
economici, inclusiv audituri ale 
procedurilor pe care le-au instituit pentru 
a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament și cu legislația de armonizare 
a Uniunii;

eliminat

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera e – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De a sigila orice spații sau de a 
confisca orice informații, date sau 
documente ale unui operator economic în
timpul inspecției pe durata necesară 
inspecției și în măsura necesară în scopul 
anchetei;

(2) de a sigila spațiile relevante sau de 
a confisca orice informații, date sau 
documente ale unui operator economic în 
timpul inspecției pe durata necesară 
inspecției și în măsura necesară în scopul 
anchetei;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) competența de a lua măsuri 
temporare, în cazul în care nu există alte 
mijloace disponibile pentru a preveni un 
risc grav, incluzând, în special, măsuri
temporare care solicită furnizorilor de 
servicii de găzduire să elimine, să 
dezactiveze sau să restricționeze accesul la 
conținut sau să suspende sau să limiteze 
accesul la un site web, serviciu sau cont 
sau care solicită registrelor de domeniu sau 
birourilor de înregistrare suspendarea unui 
nume de domeniu pe deplin calificat pentru 
o anumită perioadă de timp;

(h) competența de a lua măsuri 
temporare sau definitive privind produsele 
nesigure sau neconforme, în cazul în care 
nu există alte mijloace disponibile pentru a 
preveni un risc grav, incluzând, în special, 
măsuri care solicită furnizorilor de servicii 
de găzduire să elimine, să dezactiveze sau 
să restricționeze accesul la conținut sau să 
suspende sau să limiteze accesul la un site 
web, serviciu sau cont sau care solicită 
registrelor de domeniu sau birourilor de 
înregistrare suspendarea unui nume de 
domeniu pe deplin calificat pentru o 
anumită perioadă de timp;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) competența de a impune restituirea 
profiturilor obținute în urma unui caz de 
neconformitate;

(m) competența de a impune restituirea 
profiturilor obținute în urma unui caz de 
neconformitate și de a le solicita 
întreprinderilor să le ramburseze costurile 
consumatorilor afectați;

Amendamentul 57
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) competența de a publica deciziile 
finale, măsurile finale, angajamentele luate 
de către operatorul economic sau deciziile 
luate sau efectuate în conformitate cu 
prezentul regulament, inclusiv publicarea 
identității operatorului economic care a fost 
responsabil pentru neconformitate.

(n) competența de a publica deciziile 
finale, măsurile finale, angajamentele luate 
de către operatorul economic sau deciziile 
luate sau efectuate în conformitate cu 
prezentul regulament, inclusiv publicarea 
identității operatorului economic care a fost 
responsabil pentru neconformitate, cu 
condiția respectării celor mai stricte 
garanții de confidențialitate și a secretului 
profesional și comercial și a clauzelor 
care prevăd modalitățile în care 
operatorul economic trebuie să se achite 
de obligația de a despăgubi consumatorii 
pentru pierderile sau avariile suferite.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile de supraveghere a 
pieței publică orice angajamente care le-au 
fost transmise de operatorii economici, 
detalii cu privire la orice acțiune corectivă 
întreprinsă de operatorii economici pe 
teritoriul lor, precum și orice măsuri 
temporare luate de autoritatea relevantă de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
prezentul regulament.

4. Autoritățile de supraveghere a 
pieței publică orice angajamente care le-au 
fost transmise de operatorii economici, 
detalii cu privire la orice acțiune corectivă 
întreprinsă de operatorii economici pe 
teritoriul lor, precum și orice măsuri 
temporare luate de autoritatea relevantă de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
prezentul regulament, cu condiția 
respectării celor mai stricte garanții de 
confidențialitate și a secretului 
profesional și comercial.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5. Autoritățile de supraveghere a 
pieței își exercită competențele în 
conformitate cu principiul 
proporționalității.

5. Autoritățile de supraveghere a 
pieței își exercită competențele în 
conformitate cu principiul precauției și al 
proporționalității.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței 
verifică în mod corespunzător și la scară 
adecvată caracteristicile unui produs, prin 
verificări ale documentației, și, unde este 
cazul, prin verificări fizice și controale de 
laborator pe baza unor eșantioane 
reprezentative.

Autoritățile de supraveghere a pieței 
verifică în mod corespunzător și la scară 
adecvată caracteristicile unui produs, în 
conformitate cu metodologia comună 
definită de Comisie, prin verificări ale 
documentației, și, unde este cazul, prin 
verificări fizice și controale de laborator pe 
baza unor eșantioane reprezentative. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilire a procentajelor 
minime pentru numărul de controale pe 
care autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să le efectueze în ceea ce privește 
produsele din diferite categorii de produse 
în conformitate cu prioritățile stabilite de 
rețeaua Uniunii pentru conformitatea 
produselor.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței 
respectă principiul confidențialității, în 
cazurile în care acest lucru este necesar, 
pentru a proteja secretele profesionale și 
comerciale sau datele cu caracter personal 
în conformitate cu legislația națională, cu 
condiția ca informațiile să fie făcute 
publice, în măsura în care este posibil în 
vederea protejării intereselor utilizatorilor 

Autoritățile de supraveghere a pieței 
asigură respectarea celor mai stricte 
garanții de confidențialitate și a secretului 
profesional și comercial și protejează
datele cu caracter personal în conformitate 
cu legislația națională, cu condiția ca 
informațiile să fie făcute publice, în măsura 
în care este posibil în vederea protejării 
intereselor utilizatorilor finali din Uniune.
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finali din Uniune.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Decizia conform căreia un produs 
prezintă sau nu un risc grav se bazează pe o 
evaluare corespunzătoare a riscurilor, care 
ia în considerare natura riscului și
probabilitatea producerii acestuia. 
Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
altor produse, care prezintă un grad mai 
redus de risc, nu constituie un temei pentru 
a considera că un produs prezintă un risc 
grav.

2. Decizia conform căreia un produs 
prezintă sau nu un risc grav se bazează pe o 
evaluare corespunzătoare a riscurilor, care 
ia în considerare natura riscului,
probabilitatea producerii acestuia și 
principiul precauției. Această decizie ține 
seama în special de aspectele legate de 
sănătate pe care le implică riscul. 
Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
altor produse, care prezintă un grad mai 
redus de risc, nu constituie un temei pentru 
a considera că un produs prezintă un risc 
grav.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează Comisiei consultanță 
științifică sau tehnică independentă, 
inclusiv rețelei create în temeiul articolului 
31, precum și statelor membre;

(c) furnizează Comisiei consultanță 
științifică sau tehnică independentă, 
inclusiv rețelei create în temeiul articolului 
31, precum și statelor membre, și 
semnalează noile riscuri emergente, pe 
baza ultimelor descoperiri științifice;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
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Articolul 20 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acționează ca un centru de 
cunoaștere în ceea ce privește riscurile și 
riscurile emergente pentru consumatori și 
mediu, de exemplu în ceea ce privește 
substanțele chimice nocive care sunt 
clasificate drept cancerigene, mutagene și 
toxice pentru reproducere sau alte 
substanțe din produsele de consum care 
prezintă motive de îngrijorare;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) acționează ca un centru de 
cunoaștere cu privire la noile riscuri 
pentru consumatori legate de produsele 
care se pot conecta la internet;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) Instalațiile de testare ale Uniunii 
sprijină, de asemenea, Comisia și statele 
membre să dezvolte metodologii comune 
de testare de ultimă generație; se stabilesc 
relații strânse între Agenția Europeană 
pentru Produse Chimice și centrele de 
testare ale Uniunii cu rol de centre de 
cunoaștere pentru a evita suprapunerile și 
a asigura un sprijin optim pentru 
activitățile de supraveghere a pieței și de 
asigurare a aplicării legislației 
desfășurate de statele membre.
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Autoritățile de supraveghere a 
pieței țin seama în mod corespunzător de 
testele, rezultatele, analizele și concluziile 
instalațiilor de testare ale Uniunii atunci 
când adoptă măsuri adecvate de 
supraveghere a pieței.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cererea unei autorități 
solicitante, autoritatea solicitată trebuie să 
ia fără întârziere toate măsurile necesare de 
asigurare a aplicării legislații, utilizând 
competențele care îi sunt conferite în 
temeiul prezentului regulament, pentru a 
soluționa un caz de neconformitate.

1. La cererea unei autorități solicitante 
sau a Comisiei ori a oricărei alte părți 
interesate care aduce dovezi ale 
neconformității, autoritatea solicitată ia 
fără întârziere toate măsurile necesare de 
asigurare a aplicării legislației, utilizând 
competențele care îi sunt conferite în 
temeiul prezentului regulament, pentru a 
soluționa un caz de neconformitate. În 
cazul în care autoritatea solicitată nu ia 
măsuri, Comisia însăși poate adopta toate 
măsurile necesare de executare.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia întocmește un raport în fiecare 
an, până la 30 iunie, care cuprinde 
informațiile prezentate de statele membre 
pentru anul calendaristic anterior. Raportul 
trebuie publicat în sistemul menționat la 
articolul 34.

Comisia întocmește în fiecare an, până la 
30 iunie, un raport și un rezumat al 
acestui raport care cuprinde informațiile 
prezentate de statele membre pentru anul 
calendaristic anterior. Raportul trebuie 
publicat în sistemul menționat la articolul 
34.
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile vamale ale 
unui stat membru au motive să creadă că 
un operator economic a schimbat punctul 
de intrare al produselor sale pe piața 
Uniunii într-un alt stat membru, deoarece 
acolo controalele sunt mai puțin stricte 
sau sistematice, acestea informează 
autoritățile omoloage din statul membru 
respectiv cu privire la profilul de risc 
atribuit operatorului economic respectiv și 
pot cere rețelei Uniunii pentru 
conformitatea produselor să monitorizeze 
intrarea acestor produse.

Justificare

Scopul este de a garanta că pe piață intră numai produsele sigure și conforme.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul nu este marcat sau 
etichetat în conformitate cu legislația de 
armonizare a Uniunii;

(b) produsul nu este marcat sau 
etichetat în conformitate cu legislația de 
armonizare a Uniunii și acest lucru nu 
poate fi soluționat într-un termen 
rezonabil;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Autoritățile de supraveghere a 
pieței trebuie să trateze cu prioritate 
produsele declarate pentru liberă 
circulație de un operator economic 
autorizat astfel cum este prevăzut la
articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 952/2013, a căror punere în 
liberă circulație este suspendată în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (1) 
din prezentul regulament.

1. Autoritățile de supraveghere a 
pieței tratează punerea în liberă circulație 
a produselor care sunt suspendate în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (1) 
din prezentul regulament în mod egal în 
cazul tuturor operatorilor economici.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia le permite părților 
interesate relevante, inclusiv grupurilor 
de consumatori, să furnizeze informații 
într-un mod structurat pentru a contribui 
la stabilirea priorităților și la selectarea 
activităților de supraveghere comune și 
simultane.

Justificare

Organizațiile de consumatori efectuează periodic, în laboratoare, teste comparative ale 
produselor și contribuie la identificarea produselor de consum nesigure și neconforme. 
Dovezile și datele colectate de acestea la nivel național și european ar putea contribui la mai 
buna funcționare a rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să monitorizeze activitățile 
autorităților vamale și de supraveghere a 
pieței pentru a se asigura că există un 
nivel egal și strict al controalelor 
produselor armonizate și nearmonizate în 
diferitele state membre;
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) să definească o metodologie 
comună de testare pentru a se asigura 
uniformitatea controalelor realizate de 
statele membre;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să organizeze cooperarea și 
schimbul eficient de informații și bune 
practici între autoritățile de supraveghere a 
pieței;

(f) să organizeze cooperarea și să 
faciliteze schimbul eficient și periodic de 
informații și bune practici între statele 
membre, precum și între autoritățile de 
supraveghere a pieței și între statele 
membre și părțile interesate relevante;

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) să dezvolte practici uniforme 
pentru analizarea riscurilor și definirea 
diferitelor categorii de riscuri;

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera mb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(mb) să monitorizeze activitatea 
desfășurată de autoritățile vamale și să 
remedieze lacunele legate de aceasta care 
ar putea duce la o deteriorare a condițiilor 
de concurență echitabile pentru 
producătorii din Uniune care respectă 
legislația, în raport cu producătorii din 
țările terțe care exportă în Uniune, 
precum și practica exportatorilor din 
țările terțe care constă în a alege punctele 
de intrare în Uniune unde controalele 
sunt mai puțin stricte sau sistematice;

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera mc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mc) să prezinte Parlamentului 
European un raport anual privind 
activitățile EUPC;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera md (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(md) să instituie proceduri pentru o 
bază de date paneuropene pentru 
colectarea de date privind accidentele, 
deteriorările sau daunele aduse sănătății, 
siguranței și/sau securității utilizatorilor 
finali sau mediului și să se asigure că 
informațiile furnizate în această bază de 
date sunt ușor accesibile tuturor părților 
interesate relevante;

Amendamentul 81
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia poate face schimb de 
informații confidențiale privind 
supravegherea pieței cu autoritățile de 
reglementare din țări terțe sau cu 
organizații internaționale, în cazul în care 
aceasta a încheiat acorduri de 
confidențialitate pe bază de reciprocitate 
cu autoritățile sau organizațiile respective.

1. Comisia poate face schimb de 
informații confidențiale privind 
supravegherea pieței cu autoritățile de 
reglementare din țări terțe sau cu 
organizații internaționale, cu condiția 
respectării celor mai stricte garanții de 
confidențialitate și a secretului profesional 
și comercial.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament care 
impun obligații ale operatorilor economici 
și în cazul încălcării dispozițiilor oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii privind 
produsele reglementate prin prezentul 
regulament care impun obligații ale 
operatorilor economici în cazul în care 
legislația respectivă nu prevede sancțiuni și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea lor în aplicare. Sancțiunile 
prevăzute sunt eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare.

Comisia împreună cu statele membre 
stabilesc normele privind sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament care impun 
obligații ale operatorilor economici și în 
cazul încălcării dispozițiilor oricărei 
legislații a Uniunii privind produsele care 
impun obligații ale operatorilor economici 
în cazul în care legislația respectivă nu 
prevede sancțiuni și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea lor în 
aplicare. Sancțiunile sunt eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare.
Comisia stabilește, de asemenea, normele 
operaționale în temeiul cărora statele 
membre să ia măsuri temporare și acțiuni 
corective în ceea ce privește produsele 
neconforme și operatorii economici care 
nu respectă normele, pentru a proteja 
rapid consumatorii în caz de risc.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) situația financiară a 
întreprinderilor mici și mijlocii;

eliminat

Justificare

Acest criteriu nu este legat de amploarea prejudiciului cauzat utilizatorilor finali sau 
mediului și, prin urmare, nu ar trebui să aibă prioritate în procesul de adoptare a deciziei de 
sancționare.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) natura, gravitatea și durata 
neconformității, ținând seama de 
prejudiciul cauzat utilizatorilor finali;

(b) natura, gravitatea și durata 
neconformității, ținând seama de 
prejudiciul cauzat utilizatorilor finali, 
mediului și intereselor sociale și 
economice;

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) situația financiară a 
întreprinderilor mici și mijlocii.
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