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Introducere

§ Libera circulaţie a mărfurilor a fost o importantă forţă motrice a competitivităţii şi 
creşterii economice în UE. Reglementările tehnice comunitare care asigură libera 
circulaţie a mărfurilor au contribuit nu numai la condiţii mai echitabile pentru agenţii 
economici, ci şi la niveluri ridicate de siguranţă a produselor şi de protecţie a 
consumatorilor.

§ Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestor reglementări tehnice s-a confruntat cu 
anumite disfuncţii. În special, riscurile de denaturare a concurenţei datorită practicilor 
diferite ale statelor membre în desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii şi 
datorită infrastructurilor diferite de supraveghere a pieţei, precum şi o lipsă de 
încredere - şi înţelegere - a marcajului de conformitate CE.

§ De aceea, măsurile legislative incluse în pachetul pieţei interne pentru bunuri propus 
de către Comisie au ca obiectiv furnizarea unui cadru comun de îmbunătăţire a 
infrastructurilor de supraveghere existente şi stabilirea unor referinţe armonizate 
pentru elaborarea viitoarei legislaţii privind produsele.

§ Din cele trei măsuri legislative propuse în pachetul pentru bunuri, două propuneri1 se 
referă la zona armonizată a mărfurilor, asigurând aceleaşi cerinţe minime produselor 
din toate statele membre şi acoperind aproape 75% din comerţul intra-UE. Una dintre 
propuneri2 se referă la zona nearmonizată a mărfurilor, acoperind aproximativ 25% 
din comerţul intra-UE. 

§ Cu privire la „zona armonizată”, Comisia a optat să împartă propunerea în două texte 
juridice separate: 

1. un regulament de stabilire a cadrului general care completează legislaţia 
existentă în ceea ce priveşte acreditarea şi supravegherea pieţei

2. o decizie de stabilire a elementelor comune ale legislaţiei viitoare în zona 
armonizată a mărfurilor, însoţită de orientări privind punerea lor în aplicare. 

§ Obiectul prezentului document de lucru este propunerea de decizie privind un cadru 
comun pentru comercializarea produselor, reunind instrumente juridice armonizate 
care s-ar putea aplica indiferent de tehnica legislativă utilizată (aşa-numita legislaţie de 
„veche” şi „nouă” abordare).

  
1 COM (2007) 53 final: Propunere de decizie privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi COM 
(2007) 37 final: Propunere de regulament de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei 
referitoare la comercializarea produselor. 
2 COM (2007) 36 final: Propunere de regulament de stabilire a procedurilor în vederea aplicării anumitor reguli 
tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de a abrogare a Deciziei 
3052/95/CE.
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§ „Vechea” vs. „noua” abordare: În zona armonizată, pot fi utilizate două tehnici 
legislative diferite: 1) „noua” abordare3, prin care legislaţia comunitară se limitează la 
definirea cerinţelor esenţiale în raport cu chestiuni precum sănătatea, securitatea, 
protecţia consumatorilor şi protecţia mediului. Specificaţiile tehnice, sub forma 
standardelor, permit produselor să îndeplinească cerinţele esenţiale necesare, şi 2) 
„vechea” abordare prin care legislaţia comunitară stabileşte toate cerinţele tehnice 
detaliate. 

§ Noua abordare este larg recunoscută ca un bun exemplu de tehnică legislativă mai 
lejeră şi mai flexibilă şi, prin adoptarea a numai 25 de directive, a reuşit să elibereze 
circulaţia a circa 60% din produsele din UE. În comparaţie cu această cifră, vechea 
abordare constă din circa 600 de directive şi acoperă aproximativ 10% din produsele 
care circulă în UE.

Probleme pentru discuţie

Raportorul dv. ar dori să ridice o serie de chestiuni preliminare care necesită o examinare 
detaliată:

Alegerea instrumentului legislativ

O chestiune cheie este dacă propunerea de decizie este într-adevăr instrumentul legislativ 
corespunzător pentru a asigura coerenţa viitoarei legislaţii sectoriale în zona armonizată. 
Raportorul ar dori să examineze dacă ar trebui incluse cât mai multe dispoziţii în regulament, 
pentru a asigura punerea în aplicare şi respectarea în stadiul cel mai timpuriu posibil.

Coerenţa cu propunerea de regulament

În orice caz, proiectul de raport privind propunerea de decizie trebuie strâns coordonat cu 
proiectul de raport privind propunerea de regulament de stabilire a cerinţelor pentru 
acreditarea şi supravegherea pieţei referitoare la comercializarea produselor 
(COM(2007)0037). Raportorul dv. va trebui să evalueze măsura în care există suprapuneri sau 
inconsistenţe în terminologia şi definiţiile utilizate în cele două texte.

Nivelul de protecţie al interesului public (articolul 2)

Propunerea de decizie sugerează ca viitoarea legislaţie sectorială din zona armonizată să se 
bazeze pe metoda „noii” abordări şi, numai în cazul în care această abordare (stabilind numai 
cerinţele esenţiale din legislaţie) nu este posibilă sau este „necorespunzătoare”, să poată fi 
utilizată „vechea” abordare legislativă (stabilind specificaţii detaliate în legislaţie). 

Raportorul dv. consideră că trebuie examinate în continuare consecinţele în ceea ce priveşte 
controlul democratic. Precondiţiile care ghidează alegerea dintre „noua” şi „vechea” abordare 
necesită, de aceea, o examinare suplimentară, în special cu privire la ce înseamnă în practică 
„nu este posibil” sau „necorespunzător”.

  
3Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 referitoare la noua abordare a armonizării şi standardizării tehnice. Până 
acum au fost adoptate 25 de directive „noua abordare”.  
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Obligaţiile agenţilor economici (capitolul 2)

Unul dintre aspectele cheie în prezenta propunere de decizie se referă la obligaţiile şi 
responsabilităţile legale ale agenţilor economici - fie aceştia producători, reprezentanţi 
autorizaţi, importatori sau distribuitori - la introducerea pe piaţă a produselor acestora, precum 
şi la dreptul lor de a avea acces pe piaţă. În acest context, principiul esenţial al nediscriminării 
pe piaţa internă între agenţii economici trebuie respectat prin legislaţie şi pus în aplicare pe 
deplin de către statele membre.

Mai mult, legislaţia care impune obligaţii legale agenţilor economici trebuie să asigure 
coerenţa cu regulile proporţionalităţii, respectiv trebuie să se asigure proporţionalitatea cu 
obiectivele de atins a sarcinilor administrative impuse agenţilor economici.

Rolul marcajului CE (articolul 17)

Prin aplicarea marcajului CE asupra unui produs, producătorul declară că produsul este în 
conformitate cu cerinţele esenţiale din directivele „noua abordare” aplicabile. Un produs care 
poartă un marcaj CE beneficiază de liberă circulaţie în piaţa unică. Studii recente au 
demonstrat că o mare parte a consumatorilor, în special consumatorii mai puţin educaţi, au o 
slabă înţelegere a rolului şi semnificaţiei marcajului CE pe produsele pe care le 
achiziţionează4: deseori acesta poate fi perceput ca o indicaţie de origine sau ca dovadă a 
testării sau aprobării produsului de către o autoritate naţională de supraveghere. În plus, 
marcajul CE a fost criticat pentru lipsa de credibilitate, întrucât, uneori, produsele care poartă 
marcajul CE nu respectă legislaţia.

Raportorul dv. va trebui să examineze dacă prezenta propunere de decizie este cel mai adecvat 
instrument legislativ pentru a asigura creşterea conştientizării cu privire la marcajul CE. În 
plus, va trebui examinat dacă este necesară întărirea încrederii şi credibilităţii marcajului CE. 

Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii (capitolul 4)

Definiţia şi rolul organismelor de evaluare a conformităţii trebuie analizată în detaliu şi 
evaluată în contextul propunerii de regulament. 

Autorităţile de notificare (articolul 19)

Trebuie clarificat dacă autoritatea de notificare, astfel cum este definită la articolul 19, ar 
trebui să fie un organism administrativ independent sau parte a ministerului de resort, 
deoarece există pericolul multiplicării straturilor administrative în detrimentul părţilor 
implicate în procedura de notificare, în special IMM-urile.

Cerinţe pentru organismele notificate (articolul 22)

  
4 CE - Un studiu asupra cunoştinţelor consumatorilor şi comercianţilor cu amănuntul asupra marcajului CE, 
Swedish Research Institute of Trade, 2004.
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Cerinţele aplicabile organismului de evaluare a conformităţii au fost stabilite în detaliu la 
articolul 22 alineatele (2)-(11). Trebuie analizată coerenţa acestui număr ridicat de cerinţe 
detaliate, precum şi aplicarea principiului transparenţei. 

Proceduri comunitare de salvgardare (articolele 36-37)

Această secţiune abordează evaluarea riscurilor şi acţiunile posibile în cazul unor produse 
comercializate în mod legal care ar putea prezenta un risc, în special riscuri pentru sănătatea şi 
securitatea persoanelor sau cu privire la aspecte de protecţie a interesului public. Va fi 
imperativ să existe proceduri de salvgardare, atât naţionale, cât şi comunitare, pentru a garanta 
consumatorilor şi cetăţenilor niveluri maxime de protecţie. Statele membre nu ar trebui să 
poată abuza de aceste proceduri pentru a ridica bariere inutile pe piaţă, în contradicţie cu 
principiile pieţei interne.
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