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Contextul propunerii

Crearea pieţei unice de mărfuri este unul dintre obiectivele Comunităţii Europene. Piaţa unică este un 
spaţiu fără frontiere (interne), în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, 
serviciilor şi capitalului, conform dispoziţiilor Tratatului CE.

Această propunere a Comisiei UE are ca obiectiv realizarea unui cadru comun pentru 
infrastructurile existente de acreditare şi supraveghere a organismelor de evaluare a 
conformităţii, şi de supraveghere a pieţei pentru monitorizarea produselor şi agenţilor 
economici. 

Scopul principal al propunerii este garantarea liberei circulaţii a mărfurilor într-un cadru armonizat. 
Ca rezultat, Comisia se aşteaptă la o reducere a măsurilor naţionale divergente în legătură cu 
produsele de pe piaţă şi un grad mai mare de acceptare şi încredere în rapoartele de încercări 
şi certificatele de atestare/inspecţie.

Comisia a optat să împartă propunerea într-un regulament pentru introducerea acreditării şi 
consolidarea supravegherii pieţei şi într-o decizie de stabilire a cadrului pentru legislaţia 
viitoare. Regulamentul stabileşte cadrul general care completează şi prelucrează toată 
legislaţia existentă în ceea ce priveşte acreditarea şi supravegherea pieţei. Regulamentul nu 
modifică legislaţia existentă a Uniunii Europene. Decizia stabileşte orientările pentru legile ce 
urmează să apară în viitor.

Marcajul CE, favorizat de către Comisie, se regăseşte în decizie şi este şi definit separat în cadrul 
acesteia. Totuşi, în propunerea de regulament, Comisia stabileşte şi că (printre altele) că obiectivul 
prezentei propuneri este de asigurare a unui nivel corespunzător de … încredere …în special 
în regimul privind marcajul CE.

Probleme specifice ale propunerii de regulament

Demnă de a fi salutată este, în principal, intenţia Comisiei de a ajunge la o mai bună reglementare şi 
punere în aplicare juridică, prin prelucrarea cadrului legislativ al noii abordări şi de a exprima mai clar 
dispoziţiile. În special, aplicabilitatea definiţiilor dincolo de limitele orientărilor trebuie să contribuie 
la o mai bună înţelegere şi la mai multă consecvenţă în utilizare.

Garantarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor
Propunerile Comisiei relevă faptul că aceasta acordă o importanţă centrală liberei circulaţii a 
mărfurilor, aceasta reprezentând doar unul dintre pilonii fundamental al pieţei unice şi că ea 
contribuie la creşterea economică şi la o creştere a competitivităţii de-abia atunci când există 
încrederea necesară (în produse) a consumatorilor. Eliminarea barierelor pentru agenţii economici şi 
crearea pentru întreprinzători a unor condiţii cadru mai eficiente trebuie să reflecte, întotdeauna, un 
nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, iar crearea, respectiv respectarea standardelor ridicate de
sănătate şi siguranţă a consumatorilor şi a standardelor de mediu trebuie să reprezinte obiectivele 
centrale ale oricărei politici UE. Comunicatele RAPEX săptămânale redau, momentan, o altă imagine, 
căci, în ciuda obligativităţii juridice (conţinută în Directiva privind siguranţa generală a 
produselor [2001/95/CE]) de a aduce pe piaţă doar produse sigure, se găsesc încă, peste tot în 
Europa, produse periculoase. 

Reglementarea juridică în sine nu este suficientă, trebuie să fie dezvoltate şi instrumentele necesare 
pentru punerea în aplicare a legilor, care trebuie să fie utilizate în mod prioritar.  
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Conţinutul directivei
Propunerea actuală a Comisiei prevede că anumite domenii politice sunt, respectiv ar trebui să fie 
excluse din domeniul de aplicare al noii abordări (de ex. alimentele, obiectele de necesitate alimentară, 
hrana pentru animale). Pe lângă problemele juridice pe care le-ar aduce cu sine o eventuală extindere 
la aceste (şi, posibil, şi la alte) domenii de politică, trebuie să fie amintit şi aspectul protecţiei 
consumatorilor, deoarece în domenii sensibile şi relevante pentru sănătate este deosebit de greu să se 
respecte sau să se garanteze un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, numai prin abordare tehnică 
(aici s-ar face referire la sistemul foarte complex al directivei privind produsele cosmetice, care 
realizează reglementarea substanţelor relevante pentru sănătate).

În propunerea Comisiei, serviciile nu sunt prevăzute în domeniul de aplicare al regulamentului.

Acreditarea şi evaluarea conformităţii
Acreditarea nu a fost reglementată, până acum, la nivel comunitar, deşi a fost şi este practicată în toate 
statele membre. De aceea, în statele membre s-au dezvoltat sisteme şi cerinţe de acreditare variate (şi 
diferite unul faţă de celălalt). Propunerea de regulament creează un cadru cuprinzător pentru acreditare 
şi stabileşte bazele pentru lucru şi organizare, la nivel comunitar. 

Se prevede ca acreditarea să rămână în răspunderea statului şi concurenţa între organismele de 
acreditare trebuie să rămână exclusă. Făcând abstracţie de puţine excepţii, se propune, de asemenea, ca 
organismele de evaluare a conformităţii să se adreseze (pentru o acreditare) organismelor de acreditare 
naţionale respective.

Un aspect important este abordat în mod insuficient în propunere – ce se întâmplă dacă organismele de 
acreditare naţionale nu îşi îndeplinesc obligaţiile sau le îndeplinesc insuficient? La momentul de faţă 
se prevede doar ca eliminarea încălcărilor şi a lipsurilor să fie numai în răspunderea statelor membre.

Rolul programului de cooperare europeană pentru acreditare (AE)
În ceea ce priveşte rolul viitor al AE, descris în propunerea de regulament, pare să existe încă o nevoie 
ridicată de clarificare, întrucât pe de o parte se prevede ca Comisia să delege competenţe vaste către 
AE (care merg într-atât de departe, încât AE, ca şi organizaţie privată, poate recomanda prevederi 
extinse pentru statele membre), dar, de cealaltă parte, competenţele de alocare, respectiv instrumentele 
de control ale Comisiei (şi ale statelor membre) faţă de AE par doar insuficient definite. Nevoia de 
clarificare se extinde şi la finanţarea viitoare a activităţilor alocate AE.

Supravegherea pieţei şi autorităţile vamale
În ultimii ani s-a putut observa că, la autorităţile competente (pentru supravegherea, respectiv 
monitorizarea pieţei) a fost disponibilizat, în mod continuu, personal. Aceasta a avut ca rezultat faptul 
că, de mult timp, în locul unei supravegheri preventive a pieţei, ea este mai degrabă reactivă. Odată cu 
propunerile Comisiei din acest regulament, efortul pentru supravegherea pieţei va creşte şi mai mult. 

Comisia nu este în stare, la momentul de faţă, să verifice efectiv dacă şi în ce măsură statele membre 
îşi respectă obligativitatea de supraveghere a pieţei şi nici în noua propunere de regulament nu se 
regăsesc propuneri pentru mecanisme sau instrumente de control noi sau mai bune. Atât timp cât felul 
şi cuprinsul supravegherii pieţei, ca şi felul şi dimensiunea sancţiunilor nu sunt comensurate şi 
concretizate la nivelul UE, va fi dificil să se introducă sau să se asigure pe piaţa unică un nivel calitativ 
unitar al siguranţei produselor.

Responsabilităţile organismelor naţionale
Propunerea va codifica puteri extinse pentru statele membre, prin organismele lor naţionale de 
acreditare, autorităţile de supraveghere a pieţei şi autorităţile vamale. Felul în care se exercită aceste 
puteri ar avea un impact major nu numai asupra consumatorilor, dar şi asupra agenţilor economici 
individuali. Propunerea abordează aspectul remediilor disponibile, în cazul în care puterile nu ar fi fost 
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exercitate corect sau deloc, dar îl atinge numai parţial şi fără a clarifica felul remediilor care se aplică.

Resurse pentru evaluarea riscurilor
Pentru a creşte siguranţa pentru consumatori a produselor de pe piaţa unică, întărirea capacităţilor de 
evaluare a riscului este indispensabilă.

Pe plan comunitar există deja exemple pozitive privind alcătuirea şi utilizarea resurselor pentru 
evaluarea comună a riscului. Astfel de strădanii se întreprind, momentan, de exemplu în domeniul 
siguranţei alimentare (EFSA), siguranţei maritime (EMSA) şi al siguranţei aeriene (EASA).


