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Amendamentul 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 1

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 respectării 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 privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse 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, 
drepturile de proprietate intelectuală și 
siguranța publică. Asigurarea respectării 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 privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

Or. de

Amendamentul 67
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 1

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 respectării cu 

(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, practicile comerciale 
loiale, protecția consumatorilor, protecția 
mediului, protecția drepturilor de 
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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 privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

proprietate intelectuală și siguranța 
publică. Asigurarea respectării 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 offline și 
online pe piața mărfurilor din Uniune. Prin 
urmare, sunt necesare norme privind 
supravegherea pieței fizice și digitale și 
privind controalele produselor introduse în 
Uniune din țări terțe.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online. În sfârșit, autenticitatea produsului garantează consumatorului siguranța 
acestui produs și conformitatea sa cu cerințele regulamentare.

Amendamentul 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să integreze dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008, ale 
Directivei 2001/95/CE și ale mai multor 
acte sectoriale din legislația de armonizare 
a Uniunii referitoare la supravegherea 
pieței, într-un regulament unic care să 
acopere deopotrivă produsele din domenii 
armonizate și nearmonizate ale legislației 
Uniunii, indiferent dacă sunt destinate 
utilizării de către consumatori sau 
profesioniști ori ar putea fi utilizate de 
aceștia.

(8) Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să integreze dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008, ale 
Directivei 2001/95/CE și ale mai multor 
acte sectoriale din legislația de armonizare 
a Uniunii referitoare la supravegherea 
pieței, într-un regulament unic care să 
acopere deopotrivă produsele din domenii 
armonizate și nearmonizate ale legislației 
Uniunii, indiferent dacă sunt destinate 
utilizării de către consumatori sau 
profesioniști ori ar putea fi utilizate de 
aceștia și indiferent dacă sunt vândute 
offline sau online.

Or. en
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Justificare

Nu ar trebui să existe nicio diferență între normele de supraveghere a pieței în mediul online 
și cel offline, astfel încât piața online să nu devină un punct de intrare pentru produse 
nesigure pe piața UE. Prin urmare, activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să acopere 
produsele care fac parte din domeniul de aplicare al prezentului regulament, independent de 
canalul de distribuție.

Amendamentul 69
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să integreze dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008, ale 
Directivei 2001/95/CE și ale mai multor 
acte sectoriale din legislația de armonizare 
a Uniunii referitoare la supravegherea 
pieței, într-un regulament unic care să 
acopere deopotrivă produsele din domenii 
armonizate și nearmonizate ale legislației 
Uniunii, indiferent dacă sunt destinate 
utilizării de către consumatori sau 
profesioniști ori ar putea fi utilizate de 
aceștia.

(8) Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să integreze dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008, ale 
Directivei 2001/95/CE și ale mai multor 
acte sectoriale din legislația de armonizare 
a Uniunii referitoare la supravegherea 
pieței, într-un regulament unic care să 
acopere deopotrivă produsele din domenii 
armonizate și nearmonizate ale legislației 
Uniunii, indiferent dacă sunt 
comercializate online sau offline, sunt 
destinate utilizării de către consumatori sau 
profesioniști ori ar putea fi utilizate de 
aceștia.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 70
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească un cadru cuprinzător pentru 
supravegherea pieței în Uniune. El ar trebui 
să definească care sunt produsele 
reglementate și cele excluse, să impună 
statelor membre obligația de a organiza și 
de a desfășura activitatea de supraveghere 
a pieței, să solicite statelor membre să 
desemneze autorități de supraveghere a 
pieței și să precizeze competențele și 
obligațiile acestora, precum și să facă 
statele membre responsabile pentru crearea 
de programe generale și sectoriale de 
supraveghere a pieței.

(12) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească un cadru cuprinzător pentru 
supravegherea pieței în Uniune. El ar trebui 
să definească care sunt produsele 
reglementate și cele excluse, să impună 
statelor membre obligația de a organiza și 
de a desfășura activitatea de supraveghere 
a pieței, să solicite statelor membre să 
desemneze autorități de supraveghere a 
pieței și să precizeze competențele și 
obligațiile acestora, precum și să facă 
statele membre responsabile pentru crearea 
de programe generale și sectoriale de 
supraveghere a pieței fizice și digitale.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 71
Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a face întregul proces de 
supraveghere a pieței transparent și ușor de 
urmărit atât pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, cât și pentru 
operatorii economici, regulamentul ar 
trebui să stabilească în mod clar etapele 
cronologice ale acestui proces, din 
momentul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică un produs 
despre care consideră că poate prezenta un 
risc, până la evaluarea riscului prezentat, 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 

(14) Pentru a face întregul proces de 
supraveghere a pieței transparent și ușor de 
urmărit atât pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, cât și pentru 
operatorii economici, regulamentul ar 
trebui să stabilească în mod clar etapele 
cronologice ale acestui proces, din 
momentul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică un produs 
despre care consideră că poate prezenta un 
risc, până la evaluarea riscului prezentat, 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 
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de operatorul economic în cauză într-un 
termen stabilit și măsurile care trebuie 
luate de către autoritățile de supraveghere a 
pieței dacă operatorii economici nu se 
conformează sau în cazuri de urgență.

de responsabilul cu prima introducere pe 
piață în cauză într-un termen stabilit și 
măsurile care trebuie luate de către 
autoritățile de supraveghere a pieței dacă 
responsabilul pentru prima introducere pe 
piață nu se conformează sau în cazuri de 
urgență.

Or. it

Amendamentul 72
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a face întregul proces de 
supraveghere a pieței transparent și ușor de 
urmărit atât pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, cât și pentru 
operatorii economici, regulamentul ar 
trebui să stabilească în mod clar etapele 
cronologice ale acestui proces, din 
momentul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică un produs 
despre care consideră că poate prezenta un 
risc, până la evaluarea riscului prezentat, 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 
de operatorul economic în cauză într-un 
termen stabilit și măsurile care trebuie 
luate de către autoritățile de supraveghere a 
pieței dacă operatorii economici nu se 
conformează sau în cazuri de urgență.

(14) Pentru a face întregul proces de 
supraveghere a pieței transparent și ușor de 
urmărit atât pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, cât și pentru 
operatorii economici, regulamentul ar 
trebui să stabilească în mod clar etapele 
cronologice ale acestui proces, din 
momentul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică un produs 
despre care consideră că poate prezenta un 
risc, până la evaluarea riscului prezentat, 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 
de operatorul economic în cauză, în cadrul 
economiei fizice și digitale, într-un termen 
stabilit și măsurile care trebuie luate de 
către autoritățile de supraveghere a pieței 
dacă operatorii economici nu se 
conformează sau în cazuri de urgență.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.
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Amendamentul 73
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a face întregul proces de 
supraveghere a pieței transparent și ușor de 
urmărit atât pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, cât și pentru 
operatorii economici, regulamentul ar 
trebui să stabilească în mod clar etapele 
cronologice ale acestui proces, din 
momentul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică un produs 
despre care consideră că poate prezenta un 
risc, până la evaluarea riscului prezentat, 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 
de operatorul economic în cauză într-un 
termen stabilit și măsurile care trebuie 
luate de către autoritățile de supraveghere a 
pieței dacă operatorii economici nu se 
conformează sau în cazuri de urgență.

(14) Pentru a face întregul proces de 
supraveghere a pieței transparent și ușor de 
urmărit atât pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, cât și pentru 
operatorii economici, regulamentul ar 
trebui să stabilească în mod clar etapele 
cronologice ale acestui proces, din 
momentul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică un produs 
despre care consideră că poate prezenta un 
risc, până la evaluarea riscului prezentat, 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 
de responsabilul cu prima introducere pe 
piață în cauză într-un termen stabilit și 
măsurile care trebuie luate de către 
autoritățile de supraveghere a pieței dacă 
responsabilul cu prima introducere pe 
piață nu se conformează sau în cazuri de 
urgență.

Or. it

Amendamentul 74
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În vederea facilitării activității 
autorităților de supraveghere a pieței, 
operatorii economici ar trebui să pună la 
dispoziție toate documentele și 
informațiile necesare acestor autorități în 
scopul executării activităților lor.
Autoritățile de supraveghere a pieței ar 
trebui să solicite doar documentele și 
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informațiile pe care se poate presupune că 
operatorul economic relevant le deține în 
funcție de rolul său în cadrul lanțului de 
aprovizionare.

Or. en

Justificare

Clarificare a obligațiilor operatorilor economici prevăzute la articolul 8.

Amendamentul 75
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Supravegherea pieței ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea riscului prezentat de 
un produs, luând în considerare toate datele 
pertinente. Un produs care face obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii care 
prevede cerințe esențiale referitoare la 
protejarea anumitor interese publice ar 
trebui considerat a nu prezenta un risc 
pentru interesele publice în cauză dacă 
respectă cerințele esențiale menționate.

(15) Supravegherea pieței ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea riscului prezentat de 
un produs, luând în considerare toate datele 
relevante. Metodologia și criteriile de 
evaluare a riscurilor ar trebui să fie 
omogene în toate statele membre în 
vederea asigurării unor condiții de 
concurență echitabile pentru toți 
operatorii economici. Un produs care face 
obiectul legislației de armonizare a Uniunii 
care prevede cerințe esențiale referitoare la 
protejarea anumitor interese publice ar 
trebui considerat a nu prezenta un risc 
pentru interesele publice în cauză dacă 
respectă cerințele esențiale menționate.

Or. en

Amendamentul 76
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Supravegherea pieței ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea riscului prezentat de 
un produs, luând în considerare toate datele 
pertinente. Un produs care face obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii care 
prevede cerințe esențiale referitoare la 
protejarea anumitor interese publice ar 
trebui considerat a nu prezenta un risc 
pentru interesele publice în cauză dacă 
respectă cerințele esențiale menționate.

(15) Supravegherea pieței ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea riscului prezentat de 
un produs, luând în considerare toate datele 
relevante, și pe principiul obligației de 
diligență între toți operatorii economici în 
cauză, indiferent dacă produsele 
respective sunt comercializate online sau 
offline. Un produs care face obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii care 
prevede cerințe esențiale referitoare la 
protejarea anumitor interese publice ar 
trebui considerat a nu prezenta un risc 
pentru interesele publice în cauză dacă 
respectă cerințele esențiale menționate.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 77
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Consumatorii pot juca un rol activ 
și important contribuind la supravegherea 
pieței, deoarece ei se află, de obicei, în 
contact direct cu produsele care prezintă 
un risc, inclusiv cu produsele care nu 
sunt în conformitate cu legislația 
aplicabilă a Uniunii. În acest context, 
statele membre ar trebui să sensibilizeze 
consumatorii cu privire la drepturile lor 
de a depune plângeri cu privire la aspecte 
legate de siguranța produselor și de 
activitățile de supraveghere a pieței și să 
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se asigure că procedura de raportare este 
ușor accesibilă, relativ simplă și 
accesibilă. Comisia ar trebui să continue 
să exploreze oportunitățile de armonizare 
a depunerii unor astfel de plângeri în 
întreaga Uniune, de exemplu, prin 
crearea unei baze de date centrale în care 
plângerile depuse de consumatori să 
poată fi stocate, precum și de punere la 
dispoziția publicului a respectivelor 
plângeri, sub rezerva dreptului de 
revizuire și de răspuns al operatorilor 
economici implicați.

Or. en

Amendamentul 78
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În sensul prezentului regulament, 
evaluarea riscurilor ar trebui realizată astfel 
încât să se identifice produsele care au 
potențialul de a afecta negativ interesele 
publice protejate de [Regulamentul (UE) 
nr. XXXX (privind siguranța produselor de 
consum)], de legislația sectorială de 
armonizare a Uniunii și de alte acte 
legislative ale Uniunii referitoare la 
produsele care fac obiectul prezentului 
regulament. Evaluarea riscurilor ar trebui 
să includă, atunci când sunt disponibile, 
date privind riscurile care s-au concretizat 
anterior în raport cu produsul în cauză. Ar 
trebui să se ia în considerare și orice 
măsură care ar fi putut fi luată de operatorii 
economici în cauză pentru a reduce 
riscurile. Ar trebui să se țină seama de 
vulnerabilitatea specifică potențială a 
consumatorilor, spre deosebire de cazul 
utilizatorilor profesioniști, precum și de 
vulnerabilitatea tot mai mare a anumitor 

(18) În sensul prezentului regulament, 
evaluarea riscurilor ar trebui realizată astfel 
încât să se identifice produsele care au 
potențialul de a afecta negativ interesele 
publice protejate de [Regulamentul (UE) 
nr. XXXX (privind siguranța produselor de 
consum)], de legislația sectorială de 
armonizare a Uniunii și de alte acte 
legislative ale Uniunii referitoare la 
produsele care fac obiectul prezentului 
regulament. Evaluarea riscurilor ar trebui 
să includă, atunci când sunt disponibile, 
date privind riscurile care s-au concretizat 
anterior în raport cu produsul în cauză. Ar 
trebui să se ia în considerare și orice 
măsură care ar fi putut fi luată de operatorii 
economici în cauză pentru a reduce 
riscurile. Ar trebui să se țină seama 
îndeosebi de vulnerabilitatea specifică 
potențială a consumatorilor, spre deosebire 
de cazul utilizatorilor profesioniști, precum 
și de vulnerabilitatea tot mai mare a 



PE516.934v02-00 12/189 AM\1002709RO.doc

RO

categorii de consumatori, precum copiii, 
persoanele în vârstă sau persoanele cu 
handicap.

anumitor categorii de consumatori, precum 
copiii, persoanele în vârstă sau persoanele 
cu handicap.

Or. en

Amendamentul 79
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În sensul prezentului regulament, 
evaluarea riscurilor ar trebui realizată astfel 
încât să se identifice produsele care au 
potențialul de a afecta negativ interesele 
publice protejate de [Regulamentul (UE) 
nr. XXXX (privind siguranța produselor de 
consum)], de legislația sectorială de 
armonizare a Uniunii și de alte acte 
legislative ale Uniunii referitoare la 
produsele care fac obiectul prezentului 
regulament. Evaluarea riscurilor ar trebui 
să includă, atunci când sunt disponibile, 
date privind riscurile care s-au concretizat 
anterior în raport cu produsul în cauză. Ar 
trebui să se ia în considerare și orice 
măsură care ar fi putut fi luată de operatorii 
economici în cauză pentru a reduce 
riscurile. Ar trebui să se țină seama de 
vulnerabilitatea specifică potențială a 
consumatorilor, spre deosebire de cazul 
utilizatorilor profesioniști, precum și de 
vulnerabilitatea tot mai mare a anumitor 
categorii de consumatori, precum copiii, 
persoanele în vârstă sau persoanele cu 
handicap.

(18) În sensul prezentului regulament, 
evaluarea riscurilor ar trebui realizată astfel 
încât să se identifice produsele care au 
potențialul de a afecta negativ interesele 
publice protejate de [Regulamentul (UE) 
nr. XXXX (privind siguranța produselor de 
consum)], de legislația sectorială de 
armonizare a Uniunii și de alte acte 
legislative ale Uniunii referitoare la 
produsele care fac obiectul prezentului 
regulament. Evaluarea riscurilor ar trebui 
să includă, atunci când sunt disponibile, 
date privind riscurile care s-au concretizat 
anterior în raport cu produsul în cauză. Ar 
trebui să se ia în considerare și orice 
măsură care ar fi putut fi luată de operatorii 
economici în cauză, conform unei obligații 
de diligență, pentru a reduce riscurile. Ar 
trebui să se țină seama de vulnerabilitatea 
specifică potențială a consumatorilor, spre 
deosebire de cazul utilizatorilor 
profesioniști, precum și de vulnerabilitatea 
tot mai mare a anumitor categorii de 
consumatori, precum copiii, persoanele în 
vârstă sau persoanele cu handicap.

Or. fr

Amendamentul 80
Constance Le Grip
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să aibă autoritatea de a distruge, 
de a face inutilizabile sau de a dispune 
distrugerea produselor de către operatorul 
economic în cauză, în cazul în care 
consideră că aceste măsuri sunt necesare și 
proporționale pentru a garanta că mărfurile 
respective nu mai pot prezenta nicio 
amenințare.

(21) Autoritățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să aibă autoritatea de a distruge, 
de a face inutilizabile sau de a dispune 
distrugerea produselor de către operatorul 
economic în cauză, indiferent dacă acesta 
își desfășoară activitatea online sau 
offline, în cazul în care consideră că aceste 
măsuri sunt necesare și proporționale 
pentru a garanta că mărfurile respective nu 
mai pot prezenta nicio amenințare.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 81
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să aibă autoritatea de a distruge, 
de a face inutilizabile sau de a dispune 
distrugerea produselor de către operatorul 
economic în cauză, în cazul în care 
consideră că aceste măsuri sunt necesare și 
proporționale pentru a garanta că mărfurile 
respective nu mai pot prezenta nicio 
amenințare.

(21) Autoritățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să aibă autoritatea de a distruge, 
de a face inutilizabile sau de a dispune 
distrugerea produselor de către operatorul 
economic în cauză, în cazul în care 
consideră că aceste măsuri sunt necesare și 
proporționale pentru a garanta că mărfurile 
respective nu mai pot prezenta nicio 
amenințare. Operatorul economic relevant 
ar trebui să suporte toate costurile legate 
de aceste acțiuni.

Or. en
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Amendamentul 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Între statele membre și între statele 
membre și Comisie ar trebui să existe un 
schimb de informații eficace, rapid și 
precis. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă instrumente eficiente pentru un 
astfel de schimb. Sistemul Uniunii de 
informare rapidă (RAPEX) și-a dovedit 
eficacitatea și eficiența. RAPEX permite 
luarea de măsuri în întreaga Uniune în 
privința produselor care prezintă un risc ce 
depășește teritoriul unui singur stat 
membru. Pentru a evita duplicarea inutilă, 
ar trebui să se utilizeze acest sistem pentru 
toate notificările de alertă impuse prin 
prezentul regulament în privința produselor 
care prezintă un risc.

(23) Între statele membre și între statele 
membre și Comisie ar trebui să existe un 
schimb de informații eficace, rapid și 
precis. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă instrumente eficiente pentru un 
astfel de schimb. Sistemul Uniunii de 
informare rapidă (RAPEX) și-a dovedit 
eficacitatea și eficiența. RAPEX permite 
luarea de măsuri în întreaga Uniune în 
privința produselor care prezintă un risc 
grav ce depășește teritoriul unui singur stat 
membru. Pentru a evita duplicarea inutilă, 
ar trebui să se utilizeze acest sistem pentru 
toate notificările de alertă impuse prin 
prezentul regulament în privința produselor 
care prezintă un risc grav.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolele 19 și 20.

Amendamentul 83
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Între statele membre și între statele 
membre și Comisie ar trebui să existe un 
schimb de informații eficace, rapid și 
precis. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă instrumente eficiente pentru un 

(23) Între statele membre și între statele 
membre și Comisie ar trebui să existe un 
schimb de informații eficace, rapid și 
precis. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă instrumente eficiente pentru un 



AM\1002709RO.doc 15/189 PE516.934v02-00

RO

astfel de schimb. Sistemul Uniunii de 
informare rapidă (RAPEX) și-a dovedit 
eficacitatea și eficiența. RAPEX permite 
luarea de măsuri în întreaga Uniune în 
privința produselor care prezintă un risc ce 
depășește teritoriul unui singur stat 
membru. Pentru a evita duplicarea inutilă, 
ar trebui să se utilizeze acest sistem pentru 
toate notificările de alertă impuse prin 
prezentul regulament în privința produselor 
care prezintă un risc.

astfel de schimb. Sistemul Uniunii de 
informare rapidă (RAPEX) și-a dovedit 
eficacitatea și eficiența. RAPEX permite 
luarea de măsuri în întreaga Uniune în 
privința produselor care prezintă un risc ce 
depășește teritoriul unui singur stat 
membru. Pentru a evita duplicarea inutilă, 
ar trebui să se utilizeze acest sistem pentru 
toate notificările de alertă impuse prin 
prezentul regulament în privința produselor 
care prezintă un risc. RAPEX ar trebui să 
includă, de asemenea, notificări 
referitoare la materialele care vin în 
contact cu alimentele, fiind mutate acolo 
de pe platforma RASFF.

Or. en

Amendamentul 84
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui înființat un Forum european 
de supraveghere a pieței, alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților de 
supraveghere a pieței. Forumul ar trebui să 
ofere o modalitate de implicare a tuturor 
părților interesate vizate, inclusiv a 
organizațiilor profesionale și a 
organizațiilor de consumatori, pentru a 
profita de informațiile disponibile care sunt 
de interes pentru supravegherea pieței în 
procesul de elaborare, aplicare și 
actualizare a programelor de supraveghere 
a pieței.

(27) Ar trebui înființat un Forum european 
de supraveghere a pieței, alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților de 
supraveghere a pieței. Forumul ar trebui să 
ofere o modalitate de implicare a tuturor 
părților interesate vizate, inclusiv a 
organizațiilor profesionale și, în special, a 
organizațiilor de consumatori, pentru a 
profita de informațiile disponibile care sunt 
de interes pentru supravegherea pieței în 
procesul de elaborare, aplicare și 
actualizare a programelor de supraveghere 
a pieței.

Or. de

Amendamentul 85
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească un echilibru între transparență, 
prin oferirea cantității maxime posibile de 
informații către public, și păstrarea 
confidențialității, de exemplu, din motive 
legate de protecția datelor cu caracter 
personal, secretul comercial sau protejarea
activităților de anchetă, în conformitate cu 
normele privind confidențialitatea în 
temeiul legislației naționale aplicabile sau, 
în ceea ce privește Comisia, al 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei. În contextul 
prezentului regulament, se aplică 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date.

(30) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească un echilibru între transparență, 
prin oferirea cantității maxime posibile de 
informații către public, și păstrarea 
confidențialității, de exemplu, din motive 
legate de secretul comercial sau protejarea 
activităților de anchetă, în conformitate cu 
normele privind confidențialitatea în 
temeiul legislației naționale aplicabile sau, 
în ceea ce privește Comisia, al 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei. În plus, prezentul 
regulament ar trebui să respecte 
principiile protecției datelor, precum 
gestionarea confidențială a datelor cu 
caracter personal, cerința de a prelucra 
datele în mod echitabil și legal și pentru 
un anumit scop, asigurând calitatea lor și 
permițând persoanelor fizice în cauză să 
își exercite drepturile. În contextul 
prezentului regulament, se aplică 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date.

Or. en
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Amendamentul 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive.

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Nivelul acestora 
ar trebui stabilit la o proporție din 
valoarea vânzărilor pentru produsele în 
cauză de pe parcursul ultimului an întreg 
al încălcării, în funcție de gravitatea, 
durata și caracterul intenționat sau 
recurent al încălcării. În orice caz, 
sancțiunile nu ar trebui să depășească 
10 % din cifra de afaceri totală a societății 
din exercițiul financiar precedent. Dacă 
este posibil în temeiul legislației 
naționale, statele membre ar trebui să fie 
încurajate să aloce veniturile provenite 
din astfel de sancțiuni pentru activități de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 87
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive.

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive și să includă 
sancțiuni administrative armonizate la 
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nivelul întregii Uniuni. În acest scop este 
necesar să se țină cont de gravitatea 
încălcării, de dimensiunea 
întreprinderilor și, în special, de situația 
IMM-urilor, precum și de rolul respectiv 
pe care acestea îl joacă în lanțul de 
furnizare, cu privire în special la 
activitatea desfășurată efectiv de 
operatorul economic în cadrul procesului 
productiv și la capacitatea sa de a 
influența siguranța produsului. Statele
membre trebuie să asigure alocarea 
veniturilor provenite din aceste sancțiuni 
administrative activităților de 
supraveghere a pieței.

Or. it

Amendamentul 88
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Supravegherea pieței ar trebui să fie 
finanțată cel puțin parțial prin taxe
percepute de la operatorii economici, 
atunci când aceștia trebuie să ia măsuri 
corective la solicitarea autorităților de 
supraveghere a pieței sau atunci când 
autoritățile respective sunt obligate ele 
însele să ia măsuri corective.

(34) Supravegherea pieței ar trebui să fie 
finanțată în principal de statele membre și 
numai într-o mică măsură din sancțiunile
percepute de la operatorii economici 
responsabili cu prima introducere pe 
piață, atunci când aceștia trebuie să ia 
măsuri corective la solicitarea autorităților 
de supraveghere a pieței sau atunci când 
autoritățile respective sunt obligate ele 
însele să ia măsuri corective. În acest scop 
va fi totuși necesar să se țină cont de 
dimensiunea întreprinderilor și, în 
special, de situația IMM-urilor, precum și 
de rolul pe care acestea îl joacă în lanțul 
de furnizare, cu privire în special la 
activitatea desfășurată efectiv de 
operatorul economic în cadrul procesului 
productiv și la capacitatea sa de a 
influența siguranța produsului.
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Or. it

Amendamentul 89
Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
Comisiei competențe de executare vizând 
definirea unor condiții uniforme de 
efectuare a controalelor, în funcție de 
diferitele categorii de produse sau sectoare, 
inclusiv a amplorii controalelor de efectuat 
și a gradului de adecvare a eșantioanelor de 
controlat. Ar trebui conferite competențe 
de executare și în ceea ce privește stabilirea 
modalităților prin care operatorii 
economici trebuie să furnizeze informații 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și în ceea ce privește stabilirea 
unor condiții uniforme de determinarea
cazurilor în care furnizarea acestor 
informații nu este necesară. Ar trebui, de 
asemenea, conferite competențe de 
executare în ceea ce privește modalitățile și 
procedurile aplicabile schimbului de 
informații prin intermediul RAPEX și în 
ceea ce privește adoptarea unor restricții 
temporare sau permanente de 
comercializare a produselor care prezintă 
un risc grav, precizând, atunci când este 
necesar, măsurile necesare de control care 
trebuie luate de statele membre pentru 
punerea efectivă în aplicare a acestor 
restricții, în cazul în care ale acte 
legislative ale Uniunii nu prevăd o 
procedură specifică de combatere a 
riscurilor în cauză. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 

(38) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
Comisiei competențe de executare vizând 
definirea unor condiții uniforme de 
efectuare a controalelor, în funcție de 
diferitele categorii de produse sau sectoare, 
inclusiv a amplorii controalelor de efectuat 
și a gradului de adecvare a eșantioanelor de 
controlat. Ar trebui conferite competențe 
de executare și în ceea ce privește stabilirea 
modalităților prin care operatorii 
economici trebuie să furnizeze informații 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și în ceea ce privește stabilirea 
unor condiții uniforme de determinare a
cazurilor în care furnizarea acestor 
informații nu este necesară. În orice caz, 
operatorilor economici nu li se poate 
solicita să furnizeze alte informații decât 
cele pe care au obligația să le cunoască în 
funcție de rolul pe care îl joacă în lanțul 
de furnizare. Ar trebui, de asemenea, 
conferite competențe de executare în ceea 
ce privește modalitățile și procedurile 
aplicabile schimbului de informații prin 
intermediul RAPEX și în ceea ce privește 
adoptarea unor restricții temporare sau 
permanente de comercializare a produselor 
care prezintă un risc grav, precizând, atunci 
când este necesar, măsurile necesare de 
control care trebuie luate de statele 
membre pentru punerea efectivă în aplicare 
a acestor restricții, în cazul în care ale acte 
legislative ale Uniunii nu prevăd o 
procedură specifică de combatere a 
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stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

riscurilor în cauză. Aceste competențe ar
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. it

Amendamentul 90
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
Comisiei competențe de executare vizând 
definirea unor condiții uniforme de 
efectuare a controalelor, în funcție de 
diferitele categorii de produse sau sectoare, 
inclusiv a amplorii controalelor de efectuat 
și a gradului de adecvare a eșantioanelor de 
controlat. Ar trebui conferite competențe 
de executare și în ceea ce privește stabilirea 
modalităților prin care operatorii 
economici trebuie să furnizeze informații 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și în ceea ce privește stabilirea 
unor condiții uniforme de determinarea
cazurilor în care furnizarea acestor 
informații nu este necesară. Ar trebui, de 
asemenea, conferite competențe de 
executare în ceea ce privește modalitățile și 
procedurile aplicabile schimbului de 
informații prin intermediul RAPEX și în 
ceea ce privește adoptarea unor restricții 
temporare sau permanente de 
comercializare a produselor care prezintă 
un risc grav, precizând, atunci când este 
necesar, măsurile necesare de control care 

(38) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
Comisiei competențe de executare vizând 
definirea unor condiții uniforme de 
efectuare a controalelor, în funcție de 
diferitele categorii de produse sau sectoare, 
inclusiv a amplorii controalelor de efectuat 
și a gradului de adecvare a eșantioanelor de 
controlat. Ar trebui conferite competențe 
de executare și în ceea ce privește stabilirea 
modalităților prin care operatorii 
economici trebuie să furnizeze informații 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și în ceea ce privește stabilirea 
unor condiții uniforme de determinare a
cazurilor în care furnizarea acestor 
informații nu este necesară. În orice caz, 
operatorilor economici nu li se poate 
solicita să furnizeze alte informații decât 
cele pe care au obligația să le cunoască în 
funcție de rolul pe care îl joacă în lanțul 
de furnizare. Ar trebui, de asemenea, 
conferite competențe de executare în ceea 
ce privește modalitățile și procedurile 
aplicabile schimbului de informații prin 
intermediul RAPEX și în ceea ce privește 
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trebuie luate de statele membre pentru 
punerea efectivă în aplicare a acestor 
restricții, în cazul în care ale acte 
legislative ale Uniunii nu prevăd o 
procedură specifică de combatere a 
riscurilor în cauză. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

adoptarea unor restricții temporare sau 
permanente de comercializare a produselor 
care prezintă un risc grav, precizând, atunci 
când este necesar, măsurile necesare de 
control care trebuie luate de statele 
membre pentru punerea efectivă în aplicare 
a acestor restricții, în cazul în care ale acte 
legislative ale Uniunii nu prevăd o 
procedură specifică de combatere a 
riscurilor în cauză. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. it

Amendamentul 91
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume, pe de o parte, 
garantarea faptului că produsele prezente 
pe piață și reglementate de legislația 
Uniunii îndeplinesc cerințe care asigură un 
nivel ridicat de protecție a sănătății, a 
siguranței și a altor interese publice iar, pe 
de altă parte, asigurarea funcționării pieței 
interne prin definirea unui cadru de 
supraveghere coerentă a pieței, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre, deoarece atingerea acestui 
obiectiv impune un grad foarte înalt de 
cooperare, interacțiune și omogenitate în 
funcționarea tuturor autorităților 
competente ale tuturor statelor membre și, 
având în vedere amploarea și efectele sale, 
el poate fi realizat mai bine la nivelul 

(41) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume, pe de o parte, 
garantarea faptului că produsele prezente 
pe piață și reglementate de legislația 
Uniunii îndeplinesc cerințe care asigură un 
nivel ridicat de protecție a sănătății, a 
siguranței și a altor interese publice iar, pe 
de altă parte, asigurarea funcționării pieței 
interne fizice și digitale prin definirea unui 
cadru de supraveghere coerentă a pieței, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de către 
statele membre, deoarece atingerea acestui 
obiectiv impune un grad foarte înalt de 
cooperare, interacțiune și omogenitate în 
funcționarea tuturor autorităților 
competente ale tuturor statelor membre și, 
având în vedere amploarea și efectele sale, 
el poate fi realizat mai bine la nivelul 
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Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, menționat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii obiectivului avut în vedere.

Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, menționat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii obiectivului avut în vedere.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 92
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Prezentul regulament ar trebui să 
respecte principiul precauției, pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane, a consumatorilor și a 
mediului.

Or. es

Amendamentul 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Considerentul 42 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42c) Prezentul regulament ar trebui să 
respecte principiul precauției, pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
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sănătății umane, a consumatorilor și a 
mediului.

Or. es

Amendamentul 94
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică și alte interese 
publice.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse disponibile online și offline a unor 
cerințe ce protejează, la un nivel ridicat, 
sănătatea și siguranța persoanelor în 
general, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, practicile comerciale loiale,
consumatorii, mediul, drepturile de 
proprietate intelectuală, siguranța publică 
și alte interese publice.

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online. În sfârșit, autenticitatea produsului garantează consumatorului siguranța 
acestui produs și conformitatea sa cu cerințele regulamentare.

Amendamentul 95
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse a unor cerințe ce protejează, la un 

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produsele disponibile pe piață, online sau 
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nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică și alte interese 
publice.

offline, a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică, condițiile de 
concurență echitabile și alte interese 
publice.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că prezentul regulament se aplică produselor care sunt deja 
introduse pe piață, deoarece verificările prealabile introducerii pe piață sunt executate de 
organismele de evaluare a conformității. Nu ar trebui să se facă nicio distincție în funcție de 
canalul de distribuție. În plus, unul dintre obiectivele generale ale prezentului regulament 
este de a crea condiții de concurență echitabile între operatorii economici, ceea ce necesită 
verificarea conformității cu cerințele, precum și acțiuni de monitorizare din partea 
autorităților de supraveghere a pieței.

Amendamentul 96
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică și alte interese 
publice.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produsele introduse sau puse la dispoziție
pe piață a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică, condițiile de 
concurență echitabile în rândul 
operatorilor economici și alte interese 
publice.

Or. en

Amendamentul 97
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică și alte interese 
publice.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică și alte interese 
publice și asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile pentru operatorii 
economici.

Or. en

Amendamentul 98
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică și alte interese 
publice.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
care permite verificarea respectării de către 
produse a unor cerințe ce protejează, la un 
nivel ridicat, sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, consumatorii, 
mediul, siguranța publică și alte interese 
publice și, în general, conformitatea cu 
legislația Uniunii.

Or. es

Amendamentul 99
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produs” înseamnă un produs obținut 
printr-un proces de fabricație;

1. „produs”, indiferent dacă este furnizat 
sau pus la dispoziție în cadrul unei 
activități comerciale, cu titlu oneros sau 
gratuit;

Or. es

Justificare

Se clarifică termenul „produs”. Se elimină sintagma „obținut printr-un proces de fabricație”, 
având în vedere că a generat îndoieli în ceea ce privește interpretarea acestei cerințe (o 
instalație, lemnul etc.). Se propune un rezumat al dispozițiilor Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DGSP).

Amendamentul 100
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă 
orice furnizare a unui produs spre 
distribuire, consum sau utilizare pe piața 
Uniunii în cadrul unei activități comerciale, 
fie contra cost, fie gratuit;

2. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă 
orice furnizare a unui produs spre 
distribuire, consum sau utilizare pe piața 
fizică și digitală Uniunii în cadrul unei 
activități comerciale, fie contra cost, fie 
gratuit;

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 101
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. introducere pe piață: înseamnă punerea 
la dispoziție pentru prima dată a unui 
produs pe piața Uniunii;

3. introducere pe piață: înseamnă punerea 
la dispoziție pentru prima dată a unui 
produs pe piața fizică și digitală a Uniunii;

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „prestator de servicii intermediar” 
înseamnă orice persoană fizică sau 
juridică ce permite introducerea sau 
punerea la dispoziție pe piață a unui 
produs prin mijloace electronice, cum ar 
fi prin exploatarea de platforme de comerț 
electronic sau prin găzduirea de site-uri 
internet;

Or. en

Justificare

Prestatorii de servicii intermediari, precum gazdele online și registrele, care pun la dispoziție 
platforme electronice pentru operatorii economici din țări terțe pentru a-și vinde produsele 
online [conform definiției de la articolul 3 punctul (7a) nou], sunt adesea stabiliți pe 
teritoriul UE. Acești intermediari ar trebui să fie obligați să coopereze cu autoritățile de 
supraveghere a pieței și să aplice măsuri corective, dacă este cazul, la fel ca alți operatori 
economici, în scopul prevenirii vânzării online de produse nesigure sau neconforme în alte 
privințe.



PE516.934v02-00 28/189 AM\1002709RO.doc

RO

Amendamentul 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „operatori economici” înseamnă 
producătorul, reprezentantul autorizat, 
importatorul și distribuitorul;

8. „operatori economici” înseamnă 
producătorul, reprezentantul autorizat, 
importatorul, distribuitorul și prestatorul 
de servicii intermediar;

Or. en

Justificare

Prestatorii de servicii intermediari, precum gazdele online și registrele, care pun la dispoziție 
platforme electronice pentru operatorii economici din țări terțe pentru a-și vinde produsele 
online [conform definiției de la articolul 3 punctul (7a) nou], sunt adesea stabiliți pe 
teritoriul UE. Acești intermediari ar trebui să fie obligați să coopereze cu autoritățile de 
supraveghere a pieței și să aplice măsuri corective, dacă este cazul, la fel ca alți operatori 
economici, în scopul prevenirii vânzării online de produse nesigure sau neconforme în alte 
privințe.

Amendamentul 104
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „supravegherea pieței” înseamnă 
activitățile desfășurate și măsurile luate de 
autoritățile publice pentru a se asigura că 
produsele nu pun în pericol sănătatea, 
siguranța sau orice alt aspect legat de 
protecția interesului public, iar în cazul 
produselor care intră în domeniul de 
aplicare al legislației de armonizare a 
Uniunii, pentru a se asigura că acestea 
respectă cerințele prevăzute de legislația 
respectivă;

11. „supravegherea pieței” înseamnă 
activitățile desfășurate și măsurile luate de 
autoritățile publice pentru a se asigura că 
produsele disponibile online și offline nu 
pun în pericol sănătatea, siguranța sau orice 
alt aspect legat de protecția interesului 
public, iar în cazul produselor care intră în 
domeniul de aplicare al legislației de 
armonizare a Uniunii, pentru a se asigura 
că acestea respectă cerințele prevăzute de 
legislația respectivă;

Or. fr
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Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 105
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „autoritate de supraveghere a pieței” 
înseamnă o autoritate a unui stat membru 
responsabilă cu supravegherea pieței pe 
teritoriul acestuia;

12. „autoritate de supraveghere a pieței” 
înseamnă o autoritate a unui stat membru 
responsabilă cu supravegherea pieței fizice 
și digitale pe teritoriul acestuia;

Or. fr

Justificare

Piața internă propune mai multe canale de distribuire a produselor destinate consumatorului.
Supravegherea pieței trebuie să fie la fel de eficace atât în cadrul canalelor tradiționale, cât 
și pe piețele online.

Amendamentul 106
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „autoritate de supraveghere a pieței” 
înseamnă o autoritate a unui stat membru
responsabilă cu supravegherea pieței pe 
teritoriul acestuia;

12. „autoritate de supraveghere a pieței” 
înseamnă o autoritate a unui stat membru
competent pentru exercitarea autorității 
reglementate în prezentul regulament;

Or. es

Justificare

Funcțiile autorităților de supraveghere a pieței stabilite în prezentul regulament nu se referă, 
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în sensul lor strict, la supravegherea pieței. Pe lângă realizarea controalelor produselor, ar 
trebui să colecteze reclamațiile, să avertizeze utilizatorii, să includă datele în Sistemul de 
informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS), să coopereze cu operatorii 
economici la elaborarea de coduri de bună practică etc. Cele mai multe dintre sarcini privesc 
simpla supraveghere a pieței.

Amendamentul 107
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „produs neconform” înseamnă un 
produs care nu este în conformitate cu 
cerințele prevăzute de legislația de 
armonizare a Uniunii care i se aplică;

Or. en

Amendamentul 108
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. „produs neconform” înseamnă un 
produs care nu îndeplinește cerințele 
legislației Uniunii;

Or. en

Amendamentul 109
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „produs care prezintă un risc” înseamnă 
un produs care are potențialul de a afecta în 
mod negativ sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorului, mediul și siguranța 
publică, precum și alte interese publice, 
într-o măsură care depășește ceea ce este 
considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

13. „produs care prezintă un risc de 
siguranță” înseamnă un produs care are 
potențialul de a afecta în mod negativ 
sănătatea și siguranța persoanelor în 
general, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, protecția consumatorului, mediul și 
siguranța publică, precum și alte interese 
publice, într-o măsură care depășește ceea 
ce este considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

Or. en

Amendamentul 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „produs care prezintă un risc” înseamnă 
un produs care are potențialul de a afecta în 
mod negativ sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorului, mediul și siguranța 
publică, precum și alte interese publice, 
într-o măsură care depășește ceea ce este 
considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

13. „produs care prezintă un risc de 
siguranță” înseamnă un produs care are 
potențialul de a afecta în mod negativ 
sănătatea și siguranța persoanelor în 
general, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, protecția consumatorului, mediul și 
siguranța publică, precum și alte interese 
publice, într-o măsură care depășește ceea 
ce este considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se facă o diferență în definiția riscului, având în vedere că în scopul 
supravegherii pieței, produsele care sunt neconforme cu dreptul UE ar trebui interzise pe 
piața UE. Cu toate acestea, unele produse care nu sunt conforme pot fi, de asemenea, 
nesigure, însă nu toate.

Amendamentul 111
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „produs care prezintă un risc” înseamnă 
un produs care are potențialul de a afecta în 
mod negativ sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorului, mediul și siguranța 
publică, precum și alte interese publice, 
într-o măsură care depășește ceea ce este 
considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

13. „produs care prezintă un risc de 
siguranță” înseamnă un produs care are 
potențialul de a afecta în mod negativ 
sănătatea și siguranța persoanelor în 
general, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, protecția consumatorului, mediul și 
siguranța publică, precum și alte interese
publice, într-o măsură care depășește ceea 
ce este considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

Or. en

Amendamentul 112
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „produs care prezintă un risc” înseamnă 
un produs care are potențialul de a afecta în 
mod negativ sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 

13. „produs care prezintă un risc” înseamnă 
un produs care are potențialul de a afecta în 
mod negativ sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, sănătatea și 
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siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorului, mediul și siguranța 
publică, precum și alte interese publice,
într-o măsură care depășește ceea ce este 
considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorului, mediul și siguranța 
publică într-o măsură care depășește ceea 
ce este considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

Or. en

Justificare

Eliminarea sintagmei „alte interese publice” crește securitatea juridică, deoarece sensul 
acesteia este neclar.

Amendamentul 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „produs care prezintă un risc de 
reglementare” înseamnă un produs care 
nu respectă legislația aplicabilă a 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă o diferență în definiția riscului, având în vedere că în scopul 
supravegherii pieței, produsele care sunt neconforme cu dreptul UE ar trebui interzise pe 
piața UE. Cu toate acestea, unele produse care nu sunt conforme pot fi, de asemenea, 
nesigure, însă nu toate.

Amendamentul 114
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13b. „produs care prezintă un risc de 
reglementare” înseamnă un produs care 
nu respectă legislația aplicabilă a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 115
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13c. „produs care prezintă un risc de 
reglementare” înseamnă un produs care 
nu respectă legislația aplicabilă a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13d. „produs care prezintă un risc 
emergent” înseamnă un produs care nu 
face obiectul legislației de armonizare a 
UE și în privința căruia există probe 
științifice solide că prezintă un risc nou 
sau un risc cunoscut, în cazul în care este 
vândut în vederea utilizării în condiții noi 
sau neobișnuite neprevăzute de 
producător.



AM\1002709RO.doc 35/189 PE516.934v02-00

RO

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să abordeze și produsele care prezintă un risc 
emergent. Definiția propusă vizează clarificarea în vederea aplicării ușoare în mod 
armonizat în întreaga UE.

Amendamentul 117
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „produs care prezintă un risc grav” 
înseamnă un produs prezentând un risc 
care impune intervenția rapidă și 
monitorizarea, inclusiv în cazurile în care 
efectele s-ar putea să nu fie imediate;

14. „produs care prezintă un risc grav” 
înseamnă un produs prezentând un risc 
care impune intervenția rapidă și 
monitorizarea, inclusiv în cazurile în care 
efectele s-ar putea să nu fie imediate; orice 
produs care nu îndeplinește o cerință 
esențială definită în legislația de 
armonizare a Uniunii, precum și orice 
produs care nu îndeplinește cerința de 
siguranță generală definită în mandatul 
acordat de Comisie organizației de 
standardizare se consideră ca prezentând 
un risc grav;

Or. en

Amendamentul 118
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „produs care prezintă un risc grav” 
înseamnă un produs prezentând un risc 
care impune intervenția rapidă și 
monitorizarea, inclusiv în cazurile în care 

14. „produs care prezintă un risc grav” 
înseamnă un produs prezentând un risc 
care impune intervenția rapidă și 
monitorizarea, inclusiv în cazurile în care 
efectele s-ar putea să nu fie imediate; orice 
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efectele s-ar putea să nu fie imediate; produs care nu îndeplinește o cerință 
esențială definită în legislația de
armonizare a Uniunii, precum și orice 
produs care nu îndeplinește cerința de 
siguranță generală definită în mandatul 
acordat de Comisie organizației de 
standardizare se consideră ca prezentând 
un risc grav;

Or. en

Amendamentul 119
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „modele de produs” înseamnă 
produsele care sunt considerate diferite, 
prezentând caracteristici esențiale identice 
sau similare, cu diferențe, dacă există, 
care nu au niciun impact asupra nivelului 
lor de siguranță, cu excepția cazului în 
care producătorul sau importatorul 
demonstrează contrariul.

Or. en

Justificare

Noțiunea de model este un fundament al activității autorităților de supraveghere a pieței.
Testarea și supravegherea sunt realizate de modele. Cu toate acestea, o serie de actori de pe 
piață fie nu au o identificare a modelelor, fie multiplică numărul de modele pentru produse 
care sunt de fapt similare, ceea ce limitează activitatea autorităților de supraveghere a pieței 
și le împiedică să realizeze controale, deoarece aceasta crește în mod semnificativ nivelul de 
resurse de care au nevoie pentru controale.

Amendamentul 120
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

14b. „modele de produs” înseamnă 
produsele care sunt considerate diferite, 
prezentând caracteristici esențiale identice 
sau similare, cu diferențe, dacă există, 
care nu au niciun impact asupra nivelului 
lor de siguranță, cu excepția cazului în 
care producătorul sau importatorul 
demonstrează contrariul.

Or. en

Justificare

Noțiunea de model este un fundament al activității autorităților de supraveghere a pieței.
Testarea și supravegherea sunt realizate de modele. Cu toate acestea, o serie de actori de pe 
piață fie nu au o identificare a modelelor, fie multiplică numărul de modele pentru produse 
care sunt de fapt similare, ceea ce limitează activitatea autorităților de supraveghere a pieței 
și le împiedică să realizeze controale, deoarece aceasta crește în mod semnificativ nivelul de 
resurse de care au nevoie pentru controale.

Amendamentul 121
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14c. „model de produs” înseamnă un 
produs care trebuie considerat 
reprezentativ pentru un grup distinct de 
produse care prezintă caracteristici 
esențiale similare, cu diferențe, dacă 
există, care nu au niciun impact asupra 
nivelului lor de siguranță;

Or. en

Justificare

Noțiunea de model este esențială pentru activitatea autorităților de supraveghere a pieței, 
pentru a le ajuta să identifice mai bine produsele atunci când realizează testări.
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Amendamentul 122
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „legislație de armonizare a Uniunii” 
înseamnă orice act legislativ al Uniunii 
care armonizează condițiile de 
comercializare a produselor;

18. „legislație de armonizare a Uniunii” 
înseamnă orice act legislativ al Uniunii 
care armonizează condițiile de 
comercializare a produselor; aceasta 
definește cerințele esențiale pe care 
trebuie să le respecte produsele pentru a fi 
introduse pe piața Uniunii;

Or. en

Amendamentul 123
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „legislație de armonizare a Uniunii” 
înseamnă orice act legislativ al Uniunii 
care armonizează condițiile de 
comercializare a produselor;

18. „legislație de armonizare a Uniunii” 
înseamnă orice act legislativ al Uniunii 
care armonizează condițiile de punere la 
dispoziție a produselor pe piața online și 
offline;

Or. fr

Amendamentul 124
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc nu sunt puse 
la dispoziție pe piața Uniunii și că, dacă 
aceste produse au fost puse la dispoziție, 
sunt luate măsuri eficiente pentru 
eliminarea riscului prezentat de produs.

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care nu respectă legislația 
aplicabilă a Uniunii și care prezintă un 
risc nu sunt puse la dispoziție pe piața 
Uniunii și că, dacă aceste produse au fost 
puse la dispoziție, sunt luate măsuri 
eficiente și proporționale pentru 
eliminarea riscului prezentat de produs sau 
pentru a pune capăt neconformității 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc nu sunt puse 
la dispoziție pe piața Uniunii și că, dacă 
aceste produse au fost puse la dispoziție, 
sunt luate măsuri eficiente pentru 
eliminarea riscului prezentat de produs.

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc și produsele 
care nu respectă legislația aplicabilă a 
Uniunii nu sunt puse la dispoziție pe piața 
Uniunii și că, dacă aceste produse au fost 
puse la dispoziție, sunt luate măsuri 
eficiente pentru eliminarea riscului 
prezentat de produs și pentru a pune capăt 
neconformității acestuia.

Or. en

Amendamentul 126
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc nu sunt puse 
la dispoziție pe piața Uniunii și că, dacă 
aceste produse au fost puse la dispoziție, 
sunt luate măsuri eficiente pentru 
eliminarea riscului prezentat de produs.

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc și produsele 
care nu respectă legislația aplicabilă a 
Uniunii nu sunt puse la dispoziție pe piața 
Uniunii și că, dacă aceste produse au fost 
puse la dispoziție, sunt luate măsuri 
eficiente pentru eliminarea riscului 
prezentat de produs și pentru a pune capăt 
neconformității acestuia.

Or. en

Amendamentul 127
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc nu sunt puse 
la dispoziție pe piața Uniunii și că, dacă 
aceste produse au fost puse la dispoziție, 
sunt luate măsuri eficiente pentru 
eliminarea riscului prezentat de produs.

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc și, în 
general, produsele neconforme cu 
legislația aplicabilă a Uniunii, nu sunt
puse la dispoziție pe piața Uniunii și că, 
dacă aceste produse au fost puse la 
dispoziție, sunt luate măsuri eficiente 
pentru eliminarea riscului prezentat de 
produs și pentru a se pune capăt situației 
de nerespectare a legislației.

Or. es

Justificare

Supravegherea pieței ar trebui să acopere neconformitățile care nu implică un risc.
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Amendamentul 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc nu sunt puse 
la dispoziție pe piața Uniunii și că, dacă 
aceste produse au fost puse la dispoziție, 
sunt luate măsuri eficiente pentru 
eliminarea riscului prezentat de produs.

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc și, în 
general, produsele neconforme cu 
legislația aplicabilă a Uniunii, nu sunt
puse la dispoziție pe piața Uniunii și că, 
dacă aceste produse au fost puse la 
dispoziție, sunt luate măsuri eficiente 
pentru eliminarea riscului prezentat de 
produs și pentru a se pune capăt situației 
de nerespectare a legislației.

Or. es

Amendamentul 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste 
activități și controale. Informațiile 
raportate includ statistici privind numărul 
de controale efectuate și se comunică 
tuturor statelor membre. Statele membre 
pot pune la dispoziția publicului un 
rezumat al acestor rezultate.

eliminat

Or. de
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Justificare

Există deja Sistemul de informare și comunicare privind supravegherea pieței (ICSMS).
Impunerea de activități suplimentare de supraveghere statelor membre ar periclita, din 
motive de timp, calitatea supravegherii.

Amendamentul 130
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pot pune la 
dispoziția publicului un rezumat al acestor 
rezultate.

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate, numărul relativ al produselor 
contestate, precum și numărul și tipul de 
măsuri de remediere inițiate ulterior și se 
comunică tuturor statelor membre Statele 
membre trebuie să pună la dispoziția 
publicului un rezumat al acestor rezultate și 
statisticile.

Or. de

Amendamentul 131
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual
Comisiei un raport privind aceste activități 

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă o dată 
la trei ani Comisiei un raport privind 
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și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pot pune la 
dispoziția publicului un rezumat al acestor 
rezultate.

aceste activități și controale. Comisia 
comunică aceste informații tuturor statelor 
membre. Un rezumat al acestor informații 
poate fi pus la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 132
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pot pune la 
dispoziția publicului un rezumat al acestor 
rezultate.

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale de 
fiecare tip efectuate și rezultatele lor.
Aceste statistici se comunică tuturor 
statelor membre și sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 133
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
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și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pot pune la 
dispoziția publicului un rezumat al acestor 
rezultate.

și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul și rezultatele 
controalelor de fiecare tip efectuate.
Aceste statistici se comunică tuturor 
statelor membre și sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 134
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pot pune la 
dispoziția publicului un rezumat al 
acestor rezultate.

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre prin intermediul Comisiei.

Or. es

Amendamentul 135
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități, 
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și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pot pune la 
dispoziția publicului un rezumat al acestor 
rezultate.

aceste controale și metodele de control 
utilizate. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pot pune la 
dispoziția publicului un rezumat al acestor 
rezultate.

Or. fr

Amendamentul 136
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezultatele monitorizării și evaluării 
activităților de supraveghere a pieței 
desfășurate în conformitate cu alineatul 
(3) sunt puse la dispoziția publicului, în 
format electronic și, după caz, prin alte 
mijloace.

eliminat

Or. en

Amendamentul 137
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezultatele monitorizării și evaluării 
activităților de supraveghere a pieței 
desfășurate în conformitate cu alineatul (3) 
sunt puse la dispoziția publicului, în format 
electronic și, după caz, prin alte mijloace.

(4) Rezultatele monitorizării și evaluării 
activităților de supraveghere a pieței 
desfășurate în conformitate cu alineatul (3) 
sunt puse la dispoziția publicului, în format 
electronic și, după caz, prin alte mijloace în 
interval de cel mult trei luni de la data 
comunicării către celelalte state membre.

Or. de
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Amendamentul 138
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezultatele monitorizării și evaluării 
activităților de supraveghere a pieței 
desfășurate în conformitate cu alineatul (3) 
sunt puse la dispoziția publicului, în 
format electronic și, după caz, prin alte 
mijloace.

(4) Statele membre pun la dispoziția 
publicului un rezumat al rezultatelor
monitorizării și evaluării activităților de 
supraveghere a pieței desfășurate în 
conformitate cu alineatul (3), în format 
electronic și, după caz, prin alte mijloace.

Or. es

Justificare

Informațiile privind controalele trebuie să ajungă de la Comisie, la statele membre. Se pare 
că nu există nicio diferență între informațiile puse la dispoziția publicului la punctul 3 și 
punctul 4, de aceea se propune unirea acestora.

Amendamentul 139
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează autorități de supraveghere a 
pieței și definește sarcinile, competențele 
și organizarea acestora.

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează autorități de supraveghere a 
pieței.

Or. en

Amendamentul 140
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităților de supraveghere a pieței li 
se conferă competențele și li se pun la 
dispoziție resursele și mijloacele necesare
pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
sarcinilor lor.

(2) Autorităților de supraveghere a pieței li 
se conferă competențele și li se pun la 
dispoziție resursele și mijloacele pentru 
îndeplinirea corespunzătoare și completă a 
sarcinilor lor.

Or. en

Amendamentul 141
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru instituie 
mecanisme adecvate pentru a se asigura că 
autoritățile de supraveghere a pieței pe care 
le-a înființat sau desemnat fac schimb de 
informații, cooperează și își coordonează 
activitățile atât între ele cât și cu 
autoritățile responsabile de controlul 
produselor la frontierele externe ale 
Uniunii.

(3) Fiecare stat membru instituie 
mecanisme suficiente și complete pentru a 
se asigura că autoritățile de supraveghere a 
pieței pe care le-a înființat sau desemnat 
fac schimb de informații, cooperează și își 
coordonează activitățile atât între ele cât și 
cu autoritățile responsabile de controlul 
produselor la frontierele externe ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 142
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre informează publicul cu 
privire la existența, responsabilitățile și 
identitatea autorităților naționale de 

(5) Statele membre informează publicul cu 
privire la existența, responsabilitățile, 
competențele, resursele disponibile, 
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supraveghere a pieței, precum și cu privire 
la modul în care pot fi contactate 
respectivele autorități.

mecanismele de cooperare și identitatea 
autorităților naționale de supraveghere a 
pieței, precum și cu privire la modul în care 
pot fi contactate respectivele autorități.

Or. en

Amendamentul 143
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței își 
organizează activitățile în așa fel încât să 
se obțină o eficiență maximă. Acestea
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Dacă este cazul, pe lângă aceste 
mecanisme tradiționale de eșantionare a 
pieței, autoritățile de supraveghere a 
pieței se îndreaptă spre auditarea 
proceselor din cadrul lanțului de 
aprovizionare ale entităților implicate în 
fabricarea, importarea, comercializarea, 
brandingul și vânzarea cu amănuntul a 
produselor de consum. Ele înregistrează 
aceste controale în sistemul de informare și 
comunicare pentru supravegherea pieței 
menționat la articolul 21.

Or. en

Amendamentul 144
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, independent 
de canalele de distribuție și de tehnicile de 
vânzare, de o amploare și cu o frecvență 
adecvate, prin intermediul unor verificări 
documentare și, dacă este necesar, prin 
intermediul unor controale fizice și al unor 
examene de laborator efectuate pe baza 
unui eșantion adecvat. Pentru examinarea 
eșantioanelor, ele utilizează 2 % dintre 
toate produsele introduse pe piață pe an 
ca obiectiv indicativ pentru fiecare stat 
membru. Ele înregistrează aceste controale 
în sistemul de informare și comunicare 
pentru supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

Or. en

Amendamentul 145
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, independent 
de canalele de distribuție și de tehnicile de 
vânzare, de o amploare și cu o frecvență 
adecvate, prin intermediul unor verificări 
documentare și, dacă este necesar, prin 
intermediul unor controale fizice și al unor 
examene de laborator efectuate pe baza 
unui eșantion adecvat. Ele înregistrează 
aceste controale în sistemul de informare și 
comunicare pentru supravegherea pieței 
menționat la articolul 21.
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Or. en

Amendamentul 146
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, independent
de canalele de distribuție și de tehnicile de 
vânzare, de o amploare și cu o frecvență 
adecvate, prin intermediul unor verificări 
documentare și, dacă este necesar, prin 
intermediul unor controale fizice și al unor 
examene de laborator efectuate pe baza 
unui eșantion adecvat. Ele înregistrează 
aceste controale în sistemul de informare și 
comunicare pentru supravegherea pieței 
menționat la articolul 21.

Or. es

Justificare

Amendamentul dorește să clarifice faptul că trebuie efectuate controale inclusiv în ceea ce 
privește produsele vândute pe internet.

Amendamentul 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, independent
de canalele de distribuție și de tehnicile de 
vânzare, de o amploare și cu o frecvență 
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necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

adecvate, prin intermediul unor verificări 
documentare și, dacă este necesar, prin 
intermediul unor controale fizice și al unor 
examene de laborator efectuate pe baza 
unui eșantion adecvat. Ele înregistrează 
aceste controale în sistemul de informare și 
comunicare pentru supravegherea pieței 
menționat la articolul 21.

Or. es

Amendamentul 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor care afectează 
siguranța sau sănătatea, de o amploare și 
cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

Or. de

Justificare

Efectuarea acestor verificări documentare în cazurile care nu privesc sănătatea sau siguranța 
ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 149
Preslav Borissov
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
efectuează controale corespunzătoare ale 
caracteristicilor produselor, de o amploare 
și cu o frecvență adecvate, prin intermediul 
unor verificări documentare și, dacă este 
necesar, prin intermediul unor controale 
fizice și al unor examene de laborator 
efectuate pe baza unui eșantion adecvat.
Ele înregistrează aceste controale în 
sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21, identificând cu precizie 
produsul, făcând trimitere la tipul, 
modelul, lotul sau numărul de serie al 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 150
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței 
identifică riscurile generate în legătură cu 
produsele care fac obiectul prezentului 
regulament și caracteristicile acestor 
riscuri prin respectarea tuturor 
eventualelor indicații și instrucțiuni 
specificate de Comisie. Ele înregistrează 
aceste informații în sistemul de informare 
și comunicare pentru supravegherea 
pieței menționat la articolul 21. Comisia 
analizează sistematic aceste informații și, 
în cazul în care deține informații care o 
conduc la suspectarea unui risc sau în caz 
de identificare divergentă a riscurilor în 
rândul autorităților statelor membre, 
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poate solicita informații suplimentare de 
la autoritățile naționale de supraveghere a 
pieței și, din proprie inițiativă sau la 
cererea unei autorități naționale de 
supraveghere a pieței, poate trece însăși la 
realizarea unei identificări a riscului.
Comisia transmite autorităților naționale 
de supraveghere a pieței identificarea 
riscului pe care a realizat-o.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus vizează permiterea unei baze comune pentru identificarea riscurilor pe 
baza căreia să își deruleze verificările autoritățile naționale de supraveghere a pieței.
Identificarea omogenă a riscurilor este necesară pentru a evita ca operatorii din țările terțe 
să aleagă un punct de intrare în Uniunea Europeană acolo unde a fost identificat un risc mai
scăzut din cauza controalelor mai puțin stricte.

Amendamentul 151
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de risc cunoscut sau emergent legat 
de obiectivele prevăzute la articolul 1 din 
prezentul regulament și referitor la un 
anumit produs sau la o categorie de 
produse, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare pentru a stabili condiții 
uniforme de desfășurare a controalelor 
efectuate de una sau mai multe autorități 
de supraveghere a pieței în ceea ce 
privește produsul sau categoria de 
produse respectivă și caracteristicile 
respectivului risc cunoscut sau emergent.
Aceste condiții pot include cerințe privind 
o mărire temporară a amplorii sau 
frecvenței controalelor de efectuat și a 
adecvabilității eșantioanelor de verificat.
Aceste acte de punere în aplicare trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 

eliminat
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examinare menționată la articolul 32 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 152
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de risc cunoscut sau emergent 
legat de obiectivele prevăzute la 
articolul 1 din prezentul regulament și 
referitor la un anumit produs sau la o 
categorie de produse, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare pentru a 
stabili condiții uniforme de desfășurare a 
controalelor efectuate de una sau mai 
multe autorități de supraveghere a pieței 
în ceea ce privește produsul sau categoria 
de produse respectivă și caracteristicile 
respectivului risc cunoscut sau emergent.
Aceste condiții pot include cerințe privind 
o mărire temporară a amplorii sau 
frecvenței controalelor de efectuat și a 
adecvabilității eșantioanelor de verificat.
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 32 
alineatul (2).

eliminat

Or. es

Justificare

Acest text atribuie Comisiei competența de a adopta măsurile suplimentare de control pe care 
trebuie să le realizeze autoritatea de supraveghere, indiferent dacă este un risc cunoscut sau 
unul nou și pentru orice produs sau categorie de produse. Poate presupune o sarcină 
neprevăzută și neprogramată pentru autoritățile de supraveghere. Este un aspect distinct de 
cel al articolului 12.
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Amendamentul 153
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, autoritățile de supraveghere 
a pieței avertizează, într-un interval de 
timp adecvat, utilizatorii de pe propriul 
teritoriu în legătură cu produsele pe care le-
au identificat ca prezentând un risc.

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței 
avertizează fără întârziere utilizatorii de pe 
propriul teritoriu în legătură cu produsele 
pe care le-au identificat ca prezentând un 
risc. După caz, aceste informații includ și 
date referitoare la producător, canalul de 
vânzare cu amănuntul, preț și perioada de 
vânzare.

Or. en

Justificare

Autorităților de supraveghere a pieței nu ar trebui să li se permită nicio întârziere în ceea ce 
privește informarea consumatorilor cu privire la produsele care prezintă un risc. Aceste 
informații ar trebui completate cu informații mai detaliate, cum ar fi date privind canalul de 
vânzare cu amănuntul, dacă sunt disponibile, pentru a ajuta consumatorii să identifice 
produsele riscante.

Amendamentul 154
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, autoritățile de supraveghere 
a pieței avertizează, într-un interval de 
timp adecvat, utilizatorii de pe propriul 
teritoriu în legătură cu produsele pe care 
le-au identificat ca prezentând un risc.

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței și, 
după caz, operatorii economici avertizează 
utilizatorii în cel mai scurt timp posibil în 
legătură cu produsele pe care le-au 
identificat ca prezentând un risc.

Or. de
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Amendamentul 155
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, autoritățile de supraveghere a 
pieței avertizează, într-un interval de timp 
adecvat, utilizatorii de pe propriul teritoriu 
în legătură cu produsele pe care le-au 
identificat ca prezentând un risc.

(2) După caz, autoritățile de supraveghere a 
pieței avertizează fără întârziere
utilizatorii de pe propriul teritoriu în 
legătură cu identitatea produselor pe care 
le-au identificat ca prezentând un risc.

Or. en

Amendamentul 156
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, autoritățile de supraveghere a 
pieței avertizează, într-un interval de timp 
adecvat, utilizatorii de pe propriul teritoriu 
în legătură cu produsele pe care le-au 
identificat ca prezentând un risc.

(2) După caz, autoritățile de supraveghere a 
pieței avertizează fără întârziere
utilizatorii de pe propriul teritoriu în 
legătură cu identitatea produselor pe care 
le-au identificat ca prezentând un risc.

Or. en

Amendamentul 157
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele cooperează cu operatorii economici 
pentru a preveni sau a reduce riscurile 
provocate de produse puse la dispoziție de 
către aceștia. În acest scop, ele încurajează 

Autoritățile de supraveghere a pieței 
cooperează cu operatorii economici, 
precum și cu alte autorități naționale 
competente, pentru a preveni sau a reduce 



AM\1002709RO.doc 57/189 PE516.934v02-00

RO

și promovează acțiunile voluntare ale 
operatorilor economici, inclusiv, acolo 
unde este cazul, prin elaborarea unor 
coduri de bune practici și aderarea la 
acestea.

riscurile provocate de produse puse la 
dispoziție de către operatorii economici. În 
acest scop, ele încurajează și promovează 
acțiunile voluntare ale operatorilor 
economici, inclusiv, acolo unde este cazul, 
prin elaborarea unor coduri de bune 
practici și aderarea la acestea.

Or. de

Amendamentul 158
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele cooperează cu operatorii economici 
pentru a preveni sau a reduce riscurile 
provocate de produse puse la dispoziție de 
către aceștia. În acest scop, ele încurajează 
și promovează acțiunile voluntare ale 
operatorilor economici, inclusiv, acolo 
unde este cazul, prin elaborarea unor 
coduri de bune practici și aderarea la 
acestea.

Autoritățile de supraveghere încurajează și 
promovează acțiunile voluntare ale 
operatorilor economici, inclusiv, acolo 
unde este cazul, prin elaborarea unor 
coduri de bune practici și aderarea la 
acestea.

Or. es

Justificare

Operatorii economici (OE) sunt cei care trebuie să coopereze cu autoritățile de supraveghere 
pentru a reduce sau a preveni riscurile pe care le-ar putea implica produsele nesigure pe 
care le-au introdus pe piață, astfel cum este prevăzut în Directiva privind siguranța generală 
a produselor (DSGP). Colaborarea OE cu autoritatea de supraveghere ar trebui transpusă în 
propunerea de Regulament privind siguranța produselor de consum (RSPC), articolele 8, 10 
și 11.

Amendamentul 159
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile de supraveghere a pieței își 
îndeplinesc sarcinile în mod independent, 
imparțial și nepărtinitor și se achită de 
obligațiile ce le revin în temeiul 
prezentului regulament; ele își exercită 
competențele referitoare la operatorii 
economici în conformitate cu principiul 
proporționalității.

(3) Autoritățile de supraveghere a pieței își 
îndeplinesc sarcinile în mod independent, 
imparțial și nepărtinitor și se achită de 
obligațiile ce le revin în temeiul 
prezentului regulament; ele își exercită 
competențele referitoare la operatorii 
economici în conformitate cu principiul 
proporționalității și având în vedere în 
mod corespunzător principiul precauției 
prevăzut la articolul 191 alineatul (2) din 
tratat (TFUE).

Or. en

Amendamentul 160
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile de supraveghere a pieței 
acționează ținând seama de gravitatea 
riscului și de principiul precauției.
În acest scop, ele au obligația de a 
examina prin eșantionare un număr de 
produse care să fie totuși suficient în 
vederea evaluării conformității și a 
riscului efectiv al acelorași produse.

Or. it

Amendamentul 161
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile de supraveghere a pieței 
acționează ținând seama de gravitatea 
riscului și de principiul precauției. În 
acest scop, ele au obligația de a examina 
prin eșantionare un număr de produse 
care să fie totuși suficient în vederea 
evaluării conformității și a riscului efectiv 
al acelorași produse.

Or. it

Amendamentul 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Autoritățile de supraveghere a pieței 
acționează ținând seama de gravitatea 
riscului și de principiul precauției.

Or. es

Amendamentul 163
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă acest lucru este necesar și 
justificat pentru îndeplinirea sarcinilor lor, 
autoritățile de supraveghere a pieței pot 
intra în localurile operatorilor economici și 
pot preleva orice eșantioane de produse de 
care au nevoie.

(4) Dacă acest lucru este necesar și 
justificat pentru îndeplinirea sarcinilor lor, 
autoritățile de supraveghere a pieței pot 
intra fără preaviz în localurile operatorilor 
economici, pot consulta, ridica sau pot 
face copii ale oricărui document, pot avea 
acces la sistemele informatice și pot 
preleva orice eșantion de produse de care 
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au nevoie.

Or. fr

Justificare

Siguranța consumatorilor și combaterea fraudei necesită consolidarea competenței de 
anchetă a autorităților de supraveghere, care ar trebui să poată efectua controale inopinate, 
pot ridica documente și pot avea acces la sistemele informatice, majoritatea documentelor 
nefiind păstrate decât în format electronic.

Amendamentul 164
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă acest lucru este necesar și 
justificat pentru îndeplinirea sarcinilor lor, 
autoritățile de supraveghere a pieței pot 
intra în localurile operatorilor economici și 
pot preleva orice eșantioane de produse de 
care au nevoie.

(4) Dacă acest lucru este necesar și 
justificat pentru îndeplinirea sarcinilor lor, 
autoritățile de supraveghere a pieței pot 
intra în localurile operatorilor economici, 
pot efectua controalele documentare 
necesare, pot face copii ale documentelor 
relevante și pot preleva orice eșantion de 
produse de care au nevoie.

Or. es

Justificare

Acordarea unor competențe suplimentare autorităților de supraveghere a pieței va asigura 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor acestora.

Amendamentul 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă acest lucru este necesar și 
justificat pentru îndeplinirea sarcinilor lor, 

(4) Dacă acest lucru este necesar și 
justificat pentru îndeplinirea sarcinilor lor, 
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autoritățile de supraveghere a pieței pot 
intra în localurile operatorilor economici și 
pot preleva orice eșantioane de produse de 
care au nevoie.

autoritățile de supraveghere a pieței pot 
intra în localurile operatorilor economici, 
pot efectua controalele documentare 
necesare, pot face copii ale documentelor 
relevante și pot preleva orice eșantion de 
produse de care au nevoie.

Or. es

Amendamentul 166
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferă consumatorilor și altor părți 
interesate posibilitatea de a prezenta 
plângeri referitoare la aspecte legate de 
siguranța produselor, activitățile de 
supraveghere a pieței și riscurile asociate 
produselor și de a urmări aceste plângeri, 
după caz;

(a) oferă consumatorilor și altor părți 
interesate posibilitatea de a prezenta 
plângeri referitoare la aspecte legate de 
siguranța produselor, activitățile de 
supraveghere a pieței și riscurile asociate 
produselor și de a urmări aceste plângeri, 
după caz și în termen rezonabil;

Or. de

Amendamentul 167
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) urmăresc și se mențin în permanență la 
curent cu evoluțiile cunoștințelor științifice 
și tehnice referitoare la siguranța 
produselor.

(c) urmăresc și se mențin în permanență la 
curent cu evoluțiile cunoștințelor științifice 
și tehnice referitoare la siguranța și 
respectarea de către produse a legislației 
de armonizare a Uniunii.

Or. en
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Justificare

Această dispoziție nu ar trebui limitată doar la siguranța produselor, ci ar trebui extinsă și la 
orice alt aspect care poate fi relevant pentru respectarea de către produse a legislației 
armonizate a Uniunii.

Amendamentul 168
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) monitorizează accidentele și 
vătămările aduse sănătății despre care se 
suspectează că au fost provocate de 
respectivele produse.

Or. en

Amendamentul 170
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) verifică respectarea de către produse 
a legislației aplicabile a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 171
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera cd (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) sunt încurajate să participe la 
activități naționale de standardizare 
având ca scop elaborarea sau revizuirea 
de standarde solicitate de Comisie în 
conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Or. en

Amendamentul 172
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) participă, dacă este posibil și relevant, 
la activitățile organizațiilor de 
standardizare în scopul elaborării sau 
revizuirii standardelor în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2010.

Or. en

Justificare

Ar fi util ca autoritățile de supraveghere a pieței să fie asociate îndeaproape cu procesul de 
standardizare, deoarece aceasta le-ar ajuta să se mențină la curent cu evoluțiile cunoștințelor 
științifice și tehnice, astfel cum se solicită la litera (c) de la acest alineat.

Amendamentul 173
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se instituie și se aduc la cunoștința 
publicului proceduri adecvate care să le 

(6) Se instituie și se aduc la cunoștința 
publicului proceduri adecvate care să le 
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permită autorităților de supraveghere să-și 
îndeplinească aceste obligații.

permită autorităților de supraveghere să-și 
îndeplinească aceste obligații. Mai precis, 
autoritățile de supraveghere a pieței pun 
la dispoziția publicului, la cerere:
(a) identitatea produselor cu privire la 
care au fost primite plângeri în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (5) 
litera (a);
(b) natura defectului de siguranță și a 
riscului identificat la produs de către 
reclamant și orice incident periculos sau 
vătămare raportată;
(c) orice comentarii privind plângerea 
formulate de operatorii economici;
(d) acțiunea de monitorizare stabilită ca 
fiind adecvată de autoritatea de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 174
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Protejarea confidențialității nu 
împiedică difuzarea către autoritățile de 
supraveghere a pieței a informațiilor 
relevante pentru asigurarea unei 
supravegheri eficace a pieței.

(8) Confidențialitatea nu împiedică 
difuzarea către autoritățile de supraveghere 
a pieței a informațiilor relevante pentru 
asigurarea unei supravegheri eficace a 
pieței.

Or. de

Amendamentul 175
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței 
și-l revizuiește, actualizându-l dacă este 
necesar, cel puțin o dată la patru ani. Acest 
program vizează organismele de 
supraveghere a pieței și activitățile conexe;
el ține cont de nevoile specifice ale 
întreprinderilor, în general și ale IMM-
urilor, în particular, în ceea ce privește 
punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii și a 
Regulamentului (UE) nr. [... / ...] [privind 
siguranța produselor de consum] și 
furnizează orientări și asistență. El 
trebuie să conțină următoarele elemente:

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței și 
îl revizuiește, actualizându-l dacă este 
necesar, cel puțin o dată la patru ani. Acest 
program vizează organizarea 
supravegherii pieței și activitățile conexe.

Or. es

Justificare

Nu trebuie condiționată aplicarea legislației Uniunii de necesitățile specifice ale 
întreprinderii. Obiectivul acestei dispoziții, pentru toate întreprinderile, este de a verifica 
dacă produsele îndeplinesc cerințele stabilite în legislația Uniunii.

Amendamentul 176
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței 
și-l revizuiește, actualizându-l dacă este 
necesar, cel puțin o dată la patru ani. Acest 
program vizează organismele de 
supraveghere a pieței și activitățile conexe;
el ține cont de nevoile specifice ale 
întreprinderilor, în general și ale IMM-
urilor, în particular, în ceea ce privește 
punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii și a 

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței și 
îl revizuiește, actualizându-l dacă este 
necesar, cel puțin o dată la patru ani. Acest 
program vizează organizarea 
supravegherii pieței și activitățile conexe;
el ține cont de nevoile specifice ale 
consumatorilor în ceea ce privește punerea 
în aplicare a legislației de armonizare a 
Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. [... / 
...] [privind siguranța produselor de 
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Regulamentului (UE) nr. [... / ...] [privind 
siguranța produselor de consum] și 
furnizează orientări și asistență. El trebuie 
să conțină următoarele elemente:

consum] și furnizează orientări și asistență 
actorilor relevanți. El trebuie conține 
următoarele elemente:

Or. de

Amendamentul 177
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței 
și-l revizuiește, actualizându-l dacă este 
necesar, cel puțin o dată la patru ani. Acest 
program vizează organismele de 
supraveghere a pieței și activitățile conexe;
el ține cont de nevoile specifice ale 
întreprinderilor, în general, și ale IMM-
urilor, în particular, în ceea ce privește 
punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii și a 
Regulamentului (UE) nr. [... / ...] [privind 
siguranța produselor de consum] și 
furnizează orientări și asistență. El trebuie 
să conțină următoarele elemente:

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței 
și-l revizuiește, actualizându-l dacă este 
necesar, cel puțin o dată la patru ani. Acest 
program vizează organizarea 
supravegherii pieței și activitățile conexe;
el ține cont de nevoile specifice ale 
întreprinderilor și ale consumatorilor în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
legislației de armonizare a Uniunii și a 
Regulamentului (UE) nr. [... / ...] [privind 
siguranța produselor de consum] și 
furnizează orientări și asistență. El conține
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 178
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) resursele financiare, personalul, 
mijloacele tehnice și de altă natură 
alocate autorităților;

eliminat
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Or. en

Justificare

Aceasta ar putea restrânge flexibilitatea statului membru în ceea ce privește organizarea 
eficientă a activității sale de supraveghere a pieței.

Amendamentul 179
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) resursele financiare, personalul, 
mijloacele tehnice și de altă natură 
alocate autorităților;

eliminat

Or. es

Justificare

Orientarea și asistența oferite operatorilor economici nu corespunde cu caracteristicile 
autorităților de supraveghere și poate diminua independența lor. Se propune eliminarea 
literei (b), întrucât se consideră că acesta este un aspect confidențial.

Amendamentul 180
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nivelurile și modalitățile de calculare 
a taxelor aplicabile operatorilor 
economici în conformitate cu articolele 10 
și 16 din prezentul regulament;

Or. en

Justificare

În vederea încurajării apariției unei practici comune în ceea ce privește taxele percepute 
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operatorilor economici care pun la dispoziție pe piață produse nesigure sau neconforme în 
alte privințe, pare să fie adecvată includerea de informații cu privire la acestea în cadrul 
programelor generale de supraveghere a pieței, astfel încât Comisia și celelalte state membre 
să fie ținute la curent.

Amendamentul 181
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) laboratoarele de analiză specializate 
în categoriile merceologice în care se 
înscriu produsele care fac obiectul 
verificărilor, conform criteriilor prevăzute 
la articolul 28;

Or. it

Amendamentul 182
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele generale și sectoriale, 
precum și actualizările acestora sunt 
comunicate celorlalte state membre și 
Comisiei și, sub rezerva articolului 6 
alineatul (6), sunt puse la dispoziția 
publicului în format electronic și, după caz, 
prin alte mijloace

(3) Programele generale și sectoriale, 
precum și actualizările acestora sunt
întocmite după consultarea cu părțile 
interesate relevante și sunt comunicate 
celorlalte state membre și Comisiei. Sub 
rezerva articolului 6 alineatul (6), ele sunt 
puse la dispoziția publicului în format 
electronic și, după caz, prin alte mijloace.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că programele de supraveghere a pieței țin cont de nevoile 
întreprinderilor, ale consumatorilor etc., este adecvat ca statele membre să consulte părțile 
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interesate relevante înainte de întocmirea acestor programe.

Amendamentul 183
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele generale și sectoriale, 
precum și actualizările acestora sunt 
comunicate celorlalte state membre și
Comisiei și, sub rezerva articolului 6 
alineatul (6), sunt puse la dispoziția 
publicului în format electronic și, după caz, 
prin alte mijloace

(3) Programele generale și sectoriale, 
precum și actualizările acestora sunt 
comunicate celorlalte state membre prin 
intermediul Comisiei și, sub rezerva 
articolului 6 alineatul (6), sunt puse la 
dispoziția publicului în format electronic 
și, după caz, prin alte mijloace.

Or. es

Justificare

Se consideră mai eficace informarea de către Comisie a statelor membre cu privire la 
programe.

Amendamentul 184
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cerere, operatorii economici și, 
după caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței toate 
documentele și informațiile pe care 
acestea le solicită pentru a-și desfășura 
activitatea, într-o limbă care să poată fi 
ușor înțeleasă de acestea.

eliminat

Or. en
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Justificare

Eliminarea este legată de amendamente care explică mai precis obligațiile diferiților 
operatori economici.

Amendamentul 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cerere, operatorii economici și, 
după caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței toate documentele 
și informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, într-o 
limbă care să poată fi ușor înțeleasă de 
acestea.

(1) În urma unei solicitări motivate, 
operatorii economici și, după caz, 
organismele de evaluare a conformității 
pun la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței toate documentele și 
informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea. În cazul 
în care un operator economic a obținut 
anterior documentele și informațiile 
respective de la un alt operator economic 
și dacă acestea sunt clasificate drept 
confidențiale în temeiul normelor UE și 
ale statelor membre privind secretul 
comercial, se impune asigurarea 
confidențialității acestor documente și 
informații în momentul punerii la 
dispoziție.

Or. de

Amendamentul 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cerere, operatorii economici și, 
după caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția autorităților 

(1) În urma unei cereri întemeiate, 
operatorii economici și, după caz, 
organismele de evaluare a conformității 
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de supraveghere a pieței toate documentele 
și informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, într-o 
limbă care să poată fi ușor înțeleasă de 
acestea.

pun la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței toate documentele și 
informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, în format 
electronic sau fizic și într-o limbă care să 
poată fi ușor înțeleasă de acestea. Aceste 
informații includ informații care permit 
identificarea exactă a produsului și 
facilitează trasarea sa, după caz.

Or. en

Justificare

Această formulare are ca scop evitarea unor sarcini administrative inutile pentru operatorii 
economici prin clarificarea informațiilor care pot fi solicitate de autoritățile de supraveghere 
a pieței. Al doilea alineat al acestui articol este redundant, iar partea relevantă a fost, prin 
urmare, integrată în prezentul alineat.

Amendamentul 187
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cerere, operatorii economici și, după 
caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței toate documentele 
și informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, într-o 
limbă care să poată fi ușor înțeleasă de 
acestea.

(1) La cerere, operatorii economici și, după 
caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței toate documentele 
și informațiile necesare pe care acestea le 
solicită pentru a-și desfășura activitatea, 
într-o limbă care să poată fi ușor înțeleasă 
de utilizatorii finali stabiliți de statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 188
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cerere, operatorii economici și, după 
caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței toate documentele 
și informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, într-o 
limbă care să poată fi ușor înțeleasă de 
acestea.

(1) La cerere și fără a aduce atingere 
articolului R2 alineatul (9), articolului R4 
alineatul (9) și articolului R5 alineatul (5) 
din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE, 
operatorii economici și, după caz, 
organismele de evaluare a conformității 
pun la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței toate documentele și 
informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, într-o 
limbă care să poată fi ușor înțeleasă de 
acestea.

Or. en

Amendamentul 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii economici furnizează 
autorităților de supraveghere a pieței toate 
informațiile necesare, inclusiv cele care 
permit identificarea exactă a produsului și 
facilitează trasarea sa.

(2) Operatorii economici cooperează cu 
autoritățile de supraveghere a pieței, la 
cererea acestora, cu privire la orice 
acțiune de eliminare a riscurilor 
prezentate de produsele introduse sau 
puse la dispoziție pe piață de aceștia.

Or. en

Justificare

Este adecvat să fie prevăzută o obligație de cooperare pentru operatorii economici în 
conformitate cu prevederile de la alte articole din prezentul regulament. Aceasta include 
adoptarea de măsuri corective și a oricărei alte acțiuni care poate fi necesară pentru a 
elimina riscul. Aceasta este în concordanță cu dispozițiile noului cadru legislativ.

Amendamentul 190
Wim van de Camp



AM\1002709RO.doc 73/189 PE516.934v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Producătorii și importatorii indică 
numele lor, denumirea lor comercială 
înregistrată sau marca lor comercială 
înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați pe produs, pe ambalaj sau într-
un document care însoțește produsul.
Adresa indică un singur punct de contact 
pentru producător sau importator.

Or. en

Justificare

Deși cerințele de trasabilitate sunt relevante atunci când produsele prezintă un risc 
identificat, acestea ar trebui limitate la astfel de produse, de unde trimiterea la produse 
reglementate de cerințe de siguranță specifice. De asemenea, din cauza costurilor măsurii, ar 
trebui permisă întotdeauna o alternativă rezonabilă privind ambalajele sau materialele 
însoțitoare.

Amendamentul 191
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Producătorii și importatorii indică 
numele lor, denumirea lor comercială 
înregistrată sau marca lor comercială 
înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați pe produs, pe ambalaj sau într-
un document care însoțește produsul.
Adresa indică un punct de contact unic 
pentru producător sau importator.

Or. en
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Justificare

Deși cerințele de trasabilitate sunt relevante atunci când produsele prezintă un risc 
identificat, acestea ar trebui limitate la astfel de produse, de unde trimiterea la produse 
reglementate de cerințe de siguranță specifice. De asemenea, din cauza costurilor măsurii, ar 
trebui permisă întotdeauna o alternativă rezonabilă privind ambalajele sau materialele 
însoțitoare.

Amendamentul 192
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Informațiile puse la dispoziție sau 
furnizate autorităților de supraveghere a 
pieței în temeiul acestui articol trebuie 
prezentate în mod lizibil și organizat.

Or. fr

Amendamentul 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Obligații generale ale producătorilor

(1) Atunci când introduc produsele pe 
piață, producătorii se asigură că acestea 
au fost proiectate și fabricate în 
conformitate cu legislația relevantă a UE.
(2) Producătorii întocmesc documentația 
tehnică necesară în conformitate cu 
legislația armonizată relevantă a UE.
(3) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-
au introdus pe piață nu este conform 
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legislației armonizate relevante a UE iau 
de îndată măsurile corective necesare 
pentru a aduce respectivul produs în 
conformitate, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc 
pentru sănătatea sau siguranța 
consumatorului, producătorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție produsul, indicând detalii 
în special cu privire la neconformitate și 
la orice măsură corectivă luată.
(4) Producătorii cu sediul în afara 
Uniunii desemnează un reprezentant unic 
autorizat cu sediul în Uniune în scopul 
supravegherii pieței.

Or. en

Justificare

Articolul 8 din propunere ar trebui să fie completat în ceea ce privește obligațiile 
operatorilor economici. În acest context și în conformitate cu Decizia nr. 768/2008/CE 
privind un cadru comun pentru comercializarea produselor, cu Regulamentul (UE) 
nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și 
forestiere, cu Regulamentul (UE) nr. 168/2013 privind omologarea și supravegherea pieței 
pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri și cu Directiva 2009/48/CE 
privind siguranța jucăriilor, trebuie explicate clar obligații specifice pentru diferiții operatori 
economici ale căror responsabilități diferă în funcție de poziția lor în cadrul lanțului de 
aprovizionare.

Amendamentul 194
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8b
Obligațiile producătorilor

(1) Atunci când introduc produsele pe 
piață, producătorii se asigură că acestea 
au fost proiectate și fabricate în 
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conformitate cu legislația relevantă a 
Uniunii.
(2) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, producătorii 
dispun de sisteme adecvate de 
management al calității pentru a asigura 
conformitatea și siguranța produselor lor.
Ei testează prin eșantionare produsele 
puse la dispoziție pe piață, investighează 
plângerile și păstrează un registru de 
plângeri, produse neconforme și produse 
rechemate și informează distribuitorii cu 
privire la orice astfel de activitate de 
monitorizare.
(3) Producătorii întocmesc documentația 
tehnică necesară în conformitate cu 
legislația de armonizare relevantă a 
Uniunii.
(4) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la 
introducerea pe piață a produsului și, în 
urma unei cereri întemeiate, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.
(5) Producătorii se asigură că produsele 
lor poartă un număr de tip, de lot sau de 
serie sau alt element ce permite 
identificarea produsului, care să poată fi 
văzut și citit cu ușurință sau, dacă 
mărimea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că informația 
necesară este furnizată pe ambalaj sau 
într-un document care însoțește produsul.
(6) Producătorii indică pe produs numele 
lor, denumirea lor comercială înregistrată 
sau marca lor comercială înregistrată și 
adresa la care pot fi contactați sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, pe ambalajul 
produsului sau într-un document care 
însoțește respectivul produs. Adresa 
trebuie să indice un singur punct de 
contact pentru producător.
(7) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-
au introdus pe piață prezintă un risc, 



AM\1002709RO.doc 77/189 PE516.934v02-00

RO

inclusiv neconformitatea cu legislația de 
armonizare relevantă a Uniunii, iau de 
îndată măsurile corective necesare pentru 
a aduce respectivul produs în 
conformitate, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc 
grav, producătorii informează imediat în 
acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție produsul, oferind detalii 
în special cu privire la risc și la orice 
măsură corectivă luată.

Or. en

Justificare

O clarificare a obligațiilor și a responsabilităților diferiților operatori economici din cadrul 
legislației.

Amendamentul 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8c
Obligații generale ale reprezentanților 

autorizați unici
În scopul supravegherii pieței, 
reprezentantul autorizat unic execută 
sarcinile specificate în mandatul primit 
din partea producătorului.
Obligațiile prevăzute la articolul [8a 
alineatul (1)– Obligații generale ale 
producătorului] și întocmirea 
documentației tehnice nu sunt incluse în 
mandatul reprezentantului autorizat unic.
Mandatul permite reprezentantului 
autorizat unic să îndeplinească cel puțin 
următoarele:
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(a) să păstreze la dispoziția autorităților 
naționale de supraveghere declarația de 
conformitate CE și documentația tehnică;
(b) în urma unei cereri întemeiate din 
partea autorității naționale competente, să 
furnizeze acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru 
demonstrarea conformității unui produs 
care face obiectul legislației de 
armonizare a Uniunii;
(c) să coopereze cu autoritățile naționale 
competente, la cererea acestora, referitor 
la orice acțiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele acoperite de mandatul lor.

Or. en

Amendamentul 196
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8d
Reprezentanții autorizați

(1) Un producător stabilit în afara 
Uniunii desemnează un reprezentant 
autorizat stabilit în cadrul Uniunii în 
scopul supravegherii pieței.
(2) În scopul supravegherii pieței, 
reprezentantul autorizat execută sarcinile 
specificate în mandatul primit din partea 
producătorului. Mandatul permite 
reprezentantului autorizat să 
îndeplinească cel puțin următoarele:
(a) în urma unei cereri întemeiate din 
partea unei autorități de supraveghere a 
pieței, să furnizeze acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru demonstrarea conformității unui 
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produs;
(b) să coopereze cu autoritățile de 
supraveghere a pieței, la cererea acestora, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele care fac obiectul mandatului 
lor.

Or. en

Justificare

O clarificare a obligațiilor și a responsabilităților reprezentanților autorizați, propuși pentru 
desemnare de producătorii stabiliți în afara UE. Amendamentul înlocuiește AM36 al 
raportorului.

Amendamentul 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 8 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8e
Obligații generale ale importatorilor

(1) Importatorii introduc pe piață numai 
produse conforme și sigure.
(2) Înainte de a introduce un produs pe 
piață, importatorii se asigură că 
producătorul a întocmit documentația 
tehnică, că produsul poartă marcajul 
necesar și că este însoțit de documentele 
solicitate.
(3) Dacă importatorii consideră sau au 
motive să creadă că un produs nu este în 
conformitate cu legislația relevantă a UE, 
ei nu îl introduc pe piață. În plus, dacă 
consideră sau au motive să creadă că 
produsul prezintă un risc grav, ei 
informează producătorul și autoritățile de 
supraveghere a pieței. Pentru produsele 
cu omologare de tip, ei informează, de 
asemenea, autoritatea de omologare care 
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a acordat autorizația în acest sens.

Or. en

Amendamentul 198
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8f
Obligațiile importatorilor

(1) Înainte de a introduce un produs pe 
piață, importatorii se asigură că 
respectivul produs este în conformitate cu 
legislația relevantă a Uniunii.
(2) Dacă importatorul consideră sau are 
motive să creadă că un produs prezintă un 
risc, inclusiv neconformitatea cu legislația 
de armonizare relevantă a Uniunii, acesta 
nu introduce produsul pe piață înainte ca 
produsul să fie adus în conformitate. În 
plus, în cazul în care produsul prezintă un 
risc grav, importatorul informează în 
acest sens producătorul și autoritățile de 
supraveghere a pieței din statul membru 
în care este stabilit.
(3) Importatorii indică pe produs numele 
lor, denumirea lor comercială înregistrată 
sau marca lor înregistrată și adresa la 
care pot fi contactați sau, dacă aceste 
lucru nu este posibil, pe ambalajul 
produsului ori într-un document care 
însoțește produsul. Ei se asigură că orice 
etichetă suplimentară nu maschează nicio 
informație de pe eticheta aplicată de către 
producător.
(4) Proporțional cu eventualele riscuri 
prezentate de un produs, importatorii 
dispun de sisteme adecvate de 
management al calității pentru a asigura 
conformitatea și siguranța produselor 
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importate. Ei testează prin eșantionare 
produsele comercializate, investighează 
plângerile și păstrează un registru de 
plângeri, produse neconforme și produse 
rechemate și informează producătorul și 
distribuitorii cu privire la o astfel de 
activitate de monitorizare.
(5) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-
au introdus pe piață prezintă un risc, 
inclusiv neconformitatea cu legislația de 
armonizare relevantă a Uniunii, iau de 
îndată măsurile corective necesare pentru 
a aduce respectivul produs în 
conformitate, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc 
grav, importatorii informează imediat în 
acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție produsul, oferind detalii 
în special cu privire la risc și la orice 
măsură corectivă luată.
(6) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la 
introducerea pe piață a produsului și, în 
urma unei cereri întemeiate, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

Or. en

Justificare

O clarificare a obligațiilor și a responsabilităților diferiților operatori economici din cadrul 
legislației.

Amendamentul 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 8 g (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8g
Obligații generale ale distribuitorilor

(1) În cazul în care pun la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii acționează 
cu grija cuvenită privind cerințele 
prevăzute în legislația Uniunii.
Înainte de a pune la dispoziție un produs 
pe piață, distribuitorii verifică dacă acesta 
poartă marcajul reglementar sau marca 
de omologare de tip necesară, dacă este 
cazul, și dacă este însoțit de documentele 
necesare care demonstrează 
conformitatea, inclusiv informații privind 
etichetarea, dacă este cazul, și de 
instrucțiuni și informații privind 
siguranța în limba sau limbile oficiale ale 
statului membru în care produsul 
urmează să fie pus la dispoziție pe piață.
(2) Distribuitorii furnizează autorităților 
de supraveghere a pieței toate informațiile 
necesare, inclusiv cele care permit 
identificarea exactă a produsului și 
facilitează trasarea sa.

Or. en

Amendamentul 200
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8h
Obligațiile distribuitorilor

(1) Dacă distribuitorul consideră sau are 
motive să creadă că un produs prezintă un 
risc, inclusiv neconformitatea cu legislația 
de armonizare relevantă a Uniunii, acesta 
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nu pune la dispoziție produsul pe piață 
înainte ca produsul să fie adus în 
conformitate. În plus, în cazul în care 
produsul prezintă un risc grav, 
distribuitorul informează în acest sens 
producătorul sau importatorul, după caz, 
precum și autoritatea de supraveghere a 
pieței din statul membru în care este 
stabilit distribuitorul.
(2) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-
au introdus pe piață prezintă un risc, 
inclusiv neconformitatea cu legislația de 
armonizare relevantă a Uniunii, iau de 
îndată măsura corectivă necesară pentru 
a aduce respectivul produs în 
conformitate, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc 
grav, importatorii informează imediat în 
acest sens autoritățile de supraveghere a 
pieței din statele membre în care au pus la 
dispoziție produsul, oferind detalii în 
special cu privire la risc și la orice măsură 
corectivă luată.
(3) În urma unei cereri privind 
documentația tehnică adresată 
distribuitorului, acesta ia măsuri pentru a 
obține el însuși documentația și a o preda 
autorității sau organizează trimiterea 
directă a documentației de către 
producător către autoritate. În cazul din 
urmă, distribuitorul continuă să fie 
responsabil și supus sancțiunilor în cazul 
în care documentația nu ajunge la 
autoritate. Distribuitorul are posibilitatea, 
dacă primește o cerere întemeiată, de a 
contacta importatorul, producătorul sau 
reprezentantul autorizat în vederea 
obținerii documentației sau a organizării 
trimiterii acesteia direct către autoritate.
Obligația distribuitorilor de a furniza 
documentația tehnică unei autorități în 
urma unei cereri întemeiate nu include 
obligația de a o păstra.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se clarifice obligațiile și responsabilitățile diferiților operatori economici din 
cadrul legislației. Clarificarea de la punctul 4 permite producătorului să asigure faptul că 
informațiile comerciale confidențiale cuprinse în documentația tehnică nu sunt împărtășite în 
mod sistematic cu distribuitorii, care sunt potențiali concurenți, și rămân confidențiale.

Amendamentul 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8i
Neconformitatea formală a produselor

(1) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică unul 
dintre următoarele cazuri de 
neconformitate formală cu privire la un 
produs care face obiectul legislației de 
armonizare a Uniunii, acestea solicită 
operatorului economic relevant să 
rectifice neconformitatea formală:
(a) marcajul CE sau alte marcaje impuse 
de legislația de armonizare a Uniunii nu 
au fost aplicate sau au fost aplicate 
incorect;
(b) declarația de conformitate a UE, în 
situațiile în care era necesară, nu a fost 
întocmită sau a fost întocmită incorect;
(c) documentația tehnică este incompletă 
sau lipsește;
(d) etichetarea sau instrucțiunile de 
utilizare necesare sunt incomplete sau 
lipsesc.
(2) Dacă operatorul economic nu rectifică 
neconformitatea formală menționată la 
alineatul (1), autoritățile de supraveghere 
a pieței se asigură că produsul este retras 
sau rechemat.
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Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se creeze o legătură cauzală automată între o împrejurare de 
neconformitate formală și existența unui risc material. Prin urmare, se propune tratarea 
separată a cazurilor de neconformitate formală, ceea ce nu exclude realizarea unei evaluări a 
riscurilor.

Amendamentul 202
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produse care prezintă un risc Proceduri pentru tratarea produselor 
neconforme sau a produselor care prezintă 
un risc

Or. en

Amendamentul 203
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produse care prezintă un risc Produse neconforme și produse care 
prezintă un risc

Or. en

Amendamentul 204
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest
produs, ținând seama de considerațiile și 
criteriile prevăzute la articolul 13.

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate fi neconform sau poate prezenta un 
risc, acestea efectuează o evaluare a 
riscurilor în raport cu produsul în cauză, 
acoperind cerințele prevăzute de legislația 
aplicabilă a Uniunii și, dacă este necesar,
considerațiile și criteriile prevăzute la 
articolul 13.

Or. en

Amendamentul 205
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest 
produs, ținând seama de considerațiile și 
criteriile prevăzute la articolul 13.

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc sau este neconform 
în alte privințe cu legislația aplicabilă a 
Uniunii,, acestea efectuează o evaluare în 
raport cu acest produs, ținând seama de 
considerațiile și criteriile prevăzute la 
articolul 13.

Or. en
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Amendamentul 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest 
produs, ținând seama de considerațiile și 
criteriile prevăzute la articolul 13.

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc și poate fi 
neconform cu legislația aplicabilă a 
Uniunii, acestea efectuează o evaluare a 
riscurilor în raport cu acest produs, ținând 
seama de considerațiile și criteriile 
prevăzute la articolul 13

Or. en

Amendamentul 207
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest 
produs, ținând seama de considerațiile și 

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau cunoștință sau
au motive suficiente să creadă că un produs 
care este introdus sau pus la dispoziție pe 
piață sau este utilizat în cursul prestării 
unui serviciu poate prezenta un risc, 
acestea efectuează o evaluare a riscurilor în 
raport cu acest produs, ținând seama de 



PE516.934v02-00 88/189 AM\1002709RO.doc

RO

criteriile prevăzute la articolul 13. considerațiile și criteriile prevăzute la 
articolul 13.

Or. de

Amendamentul 208
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest 
produs, ținând seama de considerațiile și 
criteriile prevăzute la articolul 13.

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest 
produs, ținând seama de considerațiile și 
criteriile prevăzute la articolul 13 din 
regulament și la articolul 6 din 
Regulamentul privind siguranța 
produselor de consum.

Or. es

Justificare

Pentru evaluarea riscului, trebuie să se țină seama de considerațiile și criteriile prevăzute la 
articolul 13, articol care nu cuprinde evaluarea riscului (evaluarea siguranței) pentru 
produsele nearmonizate care nu dispun de niciun standard, de aceea se propune completarea 
acestora ținând seama de articolul 6 din Regulamentul privind siguranța produselor de 
consum (RSPC), care menționează această situație.

Amendamentul 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest 
produs, ținând seama de considerațiile și 
criteriile prevăzute la articolul 13.

(1) În cazul în care, în cursul efectuării 
controalelor prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) sau ca urmare a unor 
informații primite, autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive suficiente 
să creadă că un produs care este introdus 
sau pus la dispoziție pe piață sau este 
utilizat în cursul prestării unui serviciu 
poate prezenta un risc, acestea efectuează o 
evaluare a riscurilor în raport cu acest 
produs, ținând seama de considerațiile și 
criteriile prevăzute la articolul 13 din 
regulament și la articolul 6 din 
Regulamentul privind siguranța 
produselor de consum.

Or. es

Amendamentul 210
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului R31 și 
în conformitate cu articolul R34 din 
anexa I la Decizia 768/2008/CE, un stat 
membru solicită operatorului economic în 
cauză să pună capăt neconformității 
respective atunci când constată oricare 
dintre următoarele aspecte:
(a) marcajul de conformitate a fost aplicat 
prin încălcarea articolului [R11] sau a 
articolului [R12] din Decizia 
768/2008/CE;
(b) marcajul de conformitate nu a fost 
aplicat;
(c) declarația CE de conformitate nu a 
fost redactată;
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(d) declarația CE de conformitate nu a 
fost redactată corect;
(e) documentația tehnică nu este 
disponibilă sau este incompletă.
În cazul în care neconformitatea 
menționată la alineatul (1) se menține, 
statul membru în cauză ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a restricționa sau 
a interzice punerea la dispoziție pe piață a 
produsului sau pentru a se asigura că 
acesta este rechemat sau retras de pe 
piață.

Or. en

Amendamentul 211
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să țină cont în mod corespunzător
de orice rezultat al unui test disponibil 
imediat și de evaluarea riscurilor care a fost 
deja efectuată sau comunicată în legătură 
cu produsul de către un operator economic 
sau de către orice altă persoană sau 
autoritate, inclusiv autoritățile din alte state 
membre.

Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să țină cont de orice rezultat al unui 
test disponibil imediat și cuprinzător și de 
evaluarea riscurilor care a fost deja 
efectuată sau comunicată în legătură cu 
produsul de către un operator economic sau 
de către orice altă persoană sau autoritate, 
inclusiv autoritățile din alte state membre.

Or. es

Justificare

Se elimină sintagma „în mod corespunzător”, care poate da naștere unor interpretări diferite 
și, pe de altă parte, se include termenul „cuprinzător”, după „disponibil imediat”, pentru a 
putea ține seama de rezultatele evaluării riscului.

Amendamentul 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón



AM\1002709RO.doc 91/189 PE516.934v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să țină cont în mod corespunzător 
de orice rezultat al unui test disponibil 
imediat și de evaluarea riscurilor care a fost 
deja efectuată sau comunicată în legătură 
cu produsul de către un operator economic 
sau de către orice altă persoană sau 
autoritate, inclusiv autoritățile din alte state 
membre.

Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să țină cont în mod corespunzător 
de orice rezultat al unui test disponibil 
imediat și cuprinzător și de evaluarea 
riscurilor care a fost deja efectuată sau 
comunicată în legătură cu produsul de către 
un operator economic sau de către orice 
altă persoană sau autoritate, inclusiv 
autoritățile din alte state membre.

Or. es

Amendamentul 213
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să țină cont în mod corespunzător 
de orice rezultat al unui test disponibil 
imediat și de evaluarea riscurilor care a fost 
deja efectuată sau comunicată în legătură 
cu produsul de către un operator economic 
sau de către orice altă persoană sau 
autoritate, inclusiv autoritățile din alte state 
membre.

Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să țină cont în mod corespunzător 
de orice rezultat al unui test obiectiv 
disponibil imediat și de evaluarea riscurilor 
care a fost deja efectuată sau comunicată în 
legătură cu produsul de către un operator 
economic sau de către orice altă persoană 
sau autoritate, inclusiv autoritățile din alte 
state membre.

Or. de

Amendamentul 214
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește un produs care face 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, nerespectarea formală a 
legislației respective oferă autorităților de 
supraveghere a pieței motive suficiente să 
considere că produsul poate prezenta un 
risc în oricare dintre următoarele cazuri:

eliminat

(a) marcajul CE sau alte marcaje impuse 
de legislația de armonizare a Uniunii nu 
au fost aplicate sau au fost aplicate 
incorect;
(b) declarația de conformitate a UE, în 
situațiile în care era necesară, nu a fost 
întocmită sau a fost întocmită incorect;
(c) documentația tehnică este incompletă 
sau lipsește;
(d) etichetarea sau instrucțiunile de 
utilizare necesare sunt incomplete sau 
lipsesc.
Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței 
solicită operatorului economic 
rectificarea neconformității formale.
Dacă operatorul economic nu face acest 
lucru, autoritățile de supraveghere a 
pieței se asigură că produsul este retras 
sau rechemat.

Or. en

Amendamentul 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește un produs care face 
obiectul legislației de armonizare a 

eliminat



AM\1002709RO.doc 93/189 PE516.934v02-00

RO

Uniunii, nerespectarea formală a 
legislației respective oferă autorităților de 
supraveghere a pieței motive suficiente să 
considere că produsul poate prezenta un 
risc în oricare dintre următoarele cazuri:
(a) marcajul CE sau alte marcaje impuse 
de legislația de armonizare a Uniunii nu 
au fost aplicate sau au fost aplicate 
incorect;
(b) declarația de conformitate a UE, în 
situațiile în care era necesară, nu a fost 
întocmită sau a fost întocmită incorect;
(c) documentația tehnică este incompletă 
sau lipsește;
(d) etichetarea sau instrucțiunile de 
utilizare necesare sunt incomplete sau 
lipsesc.
Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței 
solicită operatorului economic 
rectificarea neconformității formale.
Dacă operatorul economic nu face acest 
lucru, autoritățile de supraveghere a 
pieței se asigură că produsul este retras 
sau rechemat.

Or. en

Justificare

Nu pare adecvat ca neconformitatea formală să fie considerată motiv suficient pentru a crede 
că un produs poate prezenta un risc. Prin urmare, se propune tratarea separată a cazurilor 
de neconformitate formală. Textul a fost adaptat și mutat la un nou articol 8a.

Amendamentul 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește un produs care face În ceea ce privește un produs care face 
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obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, nerespectarea formală a legislației 
respective oferă autorităților de 
supraveghere a pieței motive suficiente să 
considere că produsul poate prezenta un 
risc în oricare dintre următoarele cazuri:

obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, nerespectarea formală a legislației 
respective poate oferi autorităților de 
supraveghere a pieței motive suficiente să 
considere că produsul poate prezenta un 
risc în oricare dintre următoarele cazuri:

Or. de

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței sunt cele care decid dacă un produs prezintă riscuri.

Amendamentul 217
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește un produs care face 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, nerespectarea formală a legislației
respective oferă autorităților de 
supraveghere a pieței motive suficiente să 
considere că produsul poate prezenta un 
risc în oricare dintre următoarele cazuri:

În ceea ce privește un produs, 
nerespectarea formală a legislației Uniunii
oferă autorităților de supraveghere a pieței 
motive suficiente să considere că produsul 
poate prezenta un risc în oricare dintre 
următoarele cazuri:

Or. es

Justificare

Trebuie să se extindă nerespectările formale la toți producătorii, inclusiv cei nearmonizați, 
dat fiind faptul că în RSPC se stabilește obligația de a dispune de o documentație tehnică 
care să confirme siguranța produsului care urmează să fie introdus pe piață, să identifice 
operatorii economici și să cuprindă instrucțiuni și avertismente, după caz.

Amendamentul 218
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) produsul sau orice prezentare a 
produsului include, fără autorizație, o 
marcă comercială identică sau similară 
cu marca comercială înregistrată pentru 
produsul respectiv, astfel nefiind permisă 
garantarea autenticității sau a originii 
sale;

Or. en

Amendamentul 219
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) produsul sau orice prezentare a 
acestui produs poartă fără autorizație o 
marcă identică sau similară cu marca 
înregistrată a acestui produs, nepermițând 
astfel garantarea autenticității sau 
originii sale;

Or. fr

Amendamentul 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței 
solicită operatorului economic rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
operatorul economic trebuie să rectifice 
neconformitatea formală. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se pot asigura că 
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de supraveghere a pieței se asigură că 
produsul este retras sau rechemat.

produsul este retras sau rechemat. În cazul 
încălcărilor minore poate fi emis un 
avertisment sau se poate aplica o 
penalitate.

Or. de

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să sancționeze încălcările 
minore.

Amendamentul 221
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se asigură că
produsul este retras sau rechemat.

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței pot, dacă este 
cazul, să retragă sau să recheme produsul
în cauză până la rectificarea 
neconformității.

Or. en

Justificare

Produsele care fac obiectul doar al unor încălcări minore nu ar trebui tratate în același mod 
ca produsele care prezintă un risc general.

Amendamentul 222
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se asigură că 
produsul este retras sau rechemat.

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se asigură că 
produsul este retras sau rechemat. În caz 
de încălcări pot di aplicate avertismente și 
sancțiuni.

Or. en

Amendamentul 223
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se asigură că 
produsul este retras sau rechemat.

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic responsabil cu 
prima introducere pe piață rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se asigură că 
produsul este retras sau rechemat.

Or. it

Amendamentul 224
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2



PE516.934v02-00 98/189 AM\1002709RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se asigură că 
produsul este retras sau rechemat.

Indiferent dacă evaluarea riscurilor arată 
că, de fapt, produsul prezintă un risc, 
autoritățile de supraveghere a pieței solicită 
operatorului economic responsabil cu 
prima introducere pe piață rectificarea 
neconformității formale. Dacă operatorul 
economic nu face acest lucru, autoritățile 
de supraveghere a pieței se asigură că 
produsul este retras sau rechemat.

Or. it

Amendamentul 225
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (4), atunci când autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
prezintă în fapt un risc, ele specifică fără 
întârziere măsurile corective necesare care 
trebuie luate de operatorul economic în 
cauză pentru combaterea riscului într-o 
perioadă de timp specificată. Autoritățile 
de supraveghere a pieței pot fie să 
recomande, fie să stabilească împreună cu 
operatorul economic în cauză măsurile 
corective care trebuie întreprinse.

Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (4), atunci când autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
prezintă în fapt un risc, ele specifică fără 
întârziere măsurile corective necesare care 
trebuie luate de responsabilul cu prima 
introduce pe piață în cauză pentru 
combaterea riscului într-o perioadă de timp 
specificată. Autoritățile de supraveghere a 
pieței pot fie să recomande, fie să 
stabilească împreună cu responsabilul cu 
prima introduce pe piață în cauză măsurile 
corective care trebuie întreprinse.

Or. it

Amendamentul 226
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (4), atunci când autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
prezintă în fapt un risc, ele specifică fără 
întârziere măsurile corective necesare care 
trebuie luate de operatorul economic în 
cauză pentru combaterea riscului într-o 
perioadă de timp specificată. Autoritățile 
de supraveghere a pieței pot fie să 
recomande, fie să stabilească împreună cu 
operatorul economic în cauză măsurile 
corective care trebuie întreprinse.

Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (4), atunci când autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
prezintă în fapt un risc, ele specifică fără 
întârziere măsurile corective necesare care 
trebuie luate de responsabilul cu prima 
introduce pe piață în cauză pentru 
combaterea riscului într-o perioadă de timp 
specificată. Autoritățile de supraveghere a 
pieței pot fie să recomande, fie să 
stabilească împreună cu responsabilul cu 
prima introduce pe piață în cauză măsurile 
corective care trebuie întreprinse.

Or. it

Amendamentul 227
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (4), atunci când autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
prezintă în fapt un risc, ele specifică fără 
întârziere măsurile corective necesare care 
trebuie luate de operatorul economic în 
cauză pentru combaterea riscului într-o 
perioadă de timp specificată. Autoritățile 
de supraveghere a pieței pot fie să 
recomande, fie să stabilească împreună 
cu operatorul economic în cauză măsurile 
corective care trebuie întreprinse sau pe 
care trebuie să le convină cu acesta.

Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (4), atunci când autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
prezintă în fapt un risc, ele specifică fără 
întârziere măsurile corective necesare care 
trebuie luate de operatorul economic în 
cauză pentru combaterea riscului într-o 
perioadă de timp specificată pentru a 
realiza acțiunile corective și pentru a fi 
ascultat, prezentând, după caz, 
observațiile pe care le consideră.

Or. es

Justificare

Acest paragraf conține trei termeni cu semnificații foarte diferite pentru ca autoritățile de 
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supraveghere să stabilească măsuri corective: „specifică” OE fără întârziere ‒  „să 

recomande” OE ‒  „să convină” cu el. Acest lucru dă naștere unor interpretări diferite a 
acestui aspect esențial cum este adoptarea de măsuri în legătură cu produsele de risc. Se 
propune eliminarea ultimului paragraf. Autoritatea de supraveghere este cea care adoptă 
măsura de limitare a comercializării sale și OE însuși este cel care decide ce măsuri să ia 
pentru a evita ca produsul său să implice un risc și dacă se poate remedia sau nu sau dacă 
trebuie distrus, în funcție de produs și de neconformitățile sale. Pe de altă parte, termenul 
stabilit care este acordat trebuie interpretat ca fiind destinat reflectării asupra acestei situații 
și stabilirii măsurilor pe care urmează să le adopte și, după caz, pentru a fi ascultat dacă 
dorește să demonstreze că produsul său este sigur, prezentând observațiile și documentația 
pe care le consideră oportune. Nu toți OE au aceeași responsabilitate și un distribuitor cu 
greu poate face o evaluare a riscurilor.

Amendamentul 228
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul economic se asigură că sunt 
luate toate măsurile corective adecvate în 
legătură cu toate produsele vizate pe care 
le-a pus la dispoziție pe piață pe întreg 
teritoriul Uniunii.

Responsabilul cu prima introducere pe 
piață se asigură că sunt luate toate măsurile 
corective adecvate în legătură cu toate 
produsele vizate pe care le-a pus la 
dispoziție pe piață pe întreg teritoriul 
Uniunii.

Or. it

Amendamentul 229
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul economic se asigură că sunt 
luate toate măsurile corective adecvate în 
legătură cu toate produsele vizate pe care 
le-a pus la dispoziție pe piață pe întreg 
teritoriul Uniunii.

Responsabilul cu prima introducere pe 
piață se asigură că sunt luate toate măsurile 
corective adecvate în legătură cu toate 
produsele vizate pe care le-a pus la 
dispoziție pe piață pe întreg teritoriul 
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Uniunii.

Or. it

Amendamentul 230
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul economic furnizează 
autorităților de supraveghere a pieței toate 
informațiile necesare conform articolului 8 
și, în mod particular, următoarele 
informații:

Responsabilul cu prima introducere pe 
piață furnizează autorităților de 
supraveghere a pieței toate informațiile 
necesare conform articolului 8 și, în mod 
particular, următoarele informații:

Or. it

Amendamentul 231
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul economic furnizează 
autorităților de supraveghere a pieței toate 
informațiile necesare conform articolului 8 
și, în mod particular, următoarele 
informații:

Responsabilul cu prima introducere pe 
piață furnizează autorităților de 
supraveghere a pieței toate informațiile 
necesare conform articolului 8 și, în mod 
particular, următoarele informații:

Or. it

Amendamentul 232
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este posibil, autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică 
producătorul sau importatorul produsului
și iau măsuri care, pe lângă distribuitor, îl 
vizează și pe operatorul economic 
respectiv.

Atunci când nu este posibilă identificarea 
responsabilului cu prima introducere pe 
piață a produsului, autoritățile de 
supraveghere intervin pe lângă 
distribuitor.

Or. it

Amendamentul 233
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este posibil, autoritățile de 
supraveghere a pieței identifică 
producătorul sau importatorul produsului 
și iau măsuri care, pe lângă distribuitor, îl 
vizează și pe operatorul economic 
respectiv.

Atunci când nu este posibilă identificarea 
responsabilului cu prima introducere pe 
piață a produsului, autoritățile de 
supraveghere intervin pe lângă 
distribuitor.

Or. it

Amendamentul 234
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile corective ce trebuie 
întreprinse de operatorii economici în 
legătură cu produsele care prezintă un risc 
pot include:

(4) Măsurile corective ce trebuie 
întreprinse de responsabilii cu prima 
introducere pe piață în legătură cu 
produsele care prezintă un risc pot include:

Or. it
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Amendamentul 235
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile corective ce trebuie 
întreprinse de operatorii economici în 
legătură cu produsele care prezintă un risc 
pot include:

(4) Măsurile corective ce trebuie 
întreprinse de responsabilii cu prima 
introducere pe piață în legătură cu 
produsele care prezintă un risc pot include:

Or. it

Amendamentul 236
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile corective ce trebuie 
întreprinse de operatorii economici în 
legătură cu produsele care prezintă un risc 
pot include:

(4) Măsurile corective ce trebuie 
întreprinse în legătură cu produsele care 
prezintă un risc pot include:

Or. es

Justificare

Aceasta pare a fi o enumerare voluntară a măsurilor corective pentru produsele care implică 
un risc pe care le pot lua în mod voluntar operatorii economici sau care pot fi impuse de 
autoritățile de supraveghere a pieței, în temeiul articolului 8 alineatul (1) din DSGP. De 
aceea, includerea sintagmei „de operatorii economici” la primul paragraf este confuză și se 
propune eliminarea sa.

Amendamentul 237
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul unui produs care este 
susceptibil să prezinte un risc numai în 
anumite condiții sau numai pentru anumite 
persoane și în cazul în care acest risc nu 
este vizat de cerințele legislației de 
armonizare a Uniunii:

(b) în cazul unui produs care este 
susceptibil să prezinte un risc numai în 
anumite condiții sau numai pentru anumite 
persoane și în cazul în care acest risc nu 
este vizat de cerințele legislației Uniunii:

Or. es

Justificare

Nu este clar dacă se aplică tuturor produselor, de aceea se propune eliminarea sintagmei „de 
armonizare”.

Amendamentul 238
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) avertizarea persoanelor expuse la risc 
în legătură cu riscul, la timp și într-o 
formă adecvată, inclusiv prin publicarea 
unor avertismente speciale;

(iii) avertizarea persoanelor expuse la risc 
în legătură cu riscul, fără întârzieri 
nejustificate, inclusiv prin publicarea unor 
avertismente speciale;

Or. en

Amendamentul 239
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) avertizarea persoanelor expuse la risc 
în legătură cu riscul, la timp și într-o formă 

(iii) avertizarea imediată a persoanelor 
expuse la risc în legătură cu riscul, într-o 
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adecvată, inclusiv prin publicarea unor 
avertismente speciale;

formă adecvată, inclusiv prin publicarea 
unor avertismente speciale;

Or. es

Justificare

La litera (b) punctul (iii) se propune înlocuirea sintagmei „la timp” cu „imediată” la fel ca în 
Directiva privind siguranța generală a produselor (DSGP) în vigoare.

Amendamentul 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) avertizarea persoanelor expuse la risc 
în legătură cu riscul, la timp și într-o formă 
adecvată, inclusiv prin publicarea unor 
avertismente speciale;

(iii) avertizarea imediată a persoanelor 
expuse la risc în legătură cu riscul, într-o 
formă adecvată, inclusiv prin publicarea 
unor avertismente speciale;

Or. es

Amendamentul 241
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) interdicția punerii la dispoziție sau a 
introducerii pe piață a produsului;

(i) interzicerea imediată a punerii la 
dispoziție sau a introducerii pe piață a 
produsului;

Or. es

Justificare

Se introduce termenul „imediată” deoarece este vorba despre produse care presupun un risc 
grav, similar cu cel din DSGP.
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Amendamentul 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) interdicția punerii la dispoziție sau a 
introducerii pe piață a produsului;

(i) interzicerea imediată a punerii la 
dispoziție sau a introducerii pe piață a 
produsului;

Or. es

Amendamentul 243
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) retragerea sau rechemarea produsului și 
avertizarea publicului în legătură cu riscul 
prezentat;

(ii) retragerea sau rechemarea produsului, 
precum și avertizarea imediată și 
corespunzătoare a publicului în legătură 
cu riscul prezentat;

Or. de

Amendamentul 244
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru stabilirea modalităților 
de furnizare a informațiilor în 
conformitate cu alineatul 3 al treilea 
paragraf, asigurând în același timp 

eliminat
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eficacitatea și buna funcționare a 
sistemului. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 32 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 245
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când identitatea operatorului 
economic în cauză nu poate fi stabilită de 
către autoritățile de supraveghere a pieței 
sau atunci când un operator economic nu a 
luat măsurile corective necesare în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) în 
intervalul de timp specificat, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau toate măsurile 
necesare pentru a combate riscul prezentat 
de produs.

(1) Atunci când identitatea operatorului 
economic în cauză nu poate fi stabilită de 
către autoritățile de supraveghere a pieței 
sau atunci când un operator economic nu 
și-a îndeplinit obligația de diligență sau
nu a luat măsurile corective necesare în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) în 
intervalul de timp specificat, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau toate măsurile 
necesare pentru a combate riscul prezentat 
de produs.

Or. fr

Amendamentul 246
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Ele pot cere 
operatorului economic în cauză să suporte

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Toate 
cheltuielile contractate de autoritatea de 
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costurile acestor acțiuni. supraveghere în scopul aplicării acestei 
dispoziții (distrugerea produselor, 
activitatea desfășurată etc.) sunt suportate 
de operatorul economic, cu excepția 
cazului în care autoritatea de 
supraveghere consideră această decizie ca 
fiind neproporțională, caz în care poate 
decide ca aceste costuri să fie suportate 
doar parțial de operatorul economic.

Or. en

Justificare

În cazul în care costurile testelor/distrugerii sunt plătite mai întâi de autoritățile de 
supraveghere a pieței și apoi refacturate actorilor necinstiți, autoritățile de supraveghere a 
pieței vor rămâne supuse unui risc până la efectuarea plății de către operatorul economic.
Costurile ar trebui facturate direct actorilor necinstiți de pe piață de prestatorii de servicii 
care realizează testele sau distrugerea pentru a evita efectele de înghețare ale riscului 
financiar asupra autorităților de supraveghere a pieței. Mai important, aceasta va reduce 
incertitudinea autorităților de supraveghere a pieței cu privire la propriile cheltuieli, 
permițându-le să ia măsurile necesare fără a avea preocupări inutile referitoare la alocarea 
resurselor lor.

Amendamentul 247
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Ele pot cere 
operatorului economic în cauză să suporte 
costurile acestor acțiuni.

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Costurile 
măsurilor adoptate de autoritățile de 
supraveghere a pieței sunt suportate de 
operatorul economic în cauză, cu excepția 
situației în care autoritățile de 
supraveghere a pieței consideră că acest 
lucru nu este proporțional.

Or. de
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Amendamentul 248
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Ele pot cere 
operatorului economic în cauză să suporte
costurile acestor acțiuni.

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. În cazul în care 
operatorul economic în cauză a fost 
identificat, acesta suportă toate costurile 
acestor acțiuni.

Or. en

Justificare

În cazul în care distrugerea unui produs sau alte măsuri de a-l face inutilizabil sunt necesare 
pentru a elimina riscul, operatorul economic responsabil pentru punerea la dispoziție a 
respectivului produs pe piața UE ar trebui să suporte toate costurile operațiunii. Aceasta va 
avea un efect disuasiv asupra operatorilor economici și ar ușura, de asemenea, sarcina 
financiară a autorităților de supraveghere a pieței.

Amendamentul 249
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Ele pot cere 
operatorului economic în cauză să suporte
costurile acestor acțiuni.

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Operatorul
economic în cauză suportă costurile 
acestor acțiuni.

Or. en
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Amendamentul 250
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Ele pot cere 
operatorului economic în cauză să suporte 
costurile acestor acțiuni.

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Ele pot cere 
operatorului economic responsabil cu 
prima introducere pe piață să suporte 
costurile acestor acțiuni.

Or. it

Amendamentul 251
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de luarea oricăror măsuri în 
conformitate cu alineatul (1) în privința 
unui operator economic care nu a luat 
măsurile corective necesare, autoritățile 
de supraveghere a pieței îi acordă 
acestuia cel puțin 10 zile în care să fie 
audiat.

eliminat

Or. es

Justificare

Practica generală este aceea că, înainte de localizarea unui produs care poate genera un 
risc, se informează operatorul economic și i se acordă un termen pentru a fi ascultat, în care 
poate să îl corecteze sau să îl modifice, după cum prevede articolul 21 din Regulamentul 
765/2008/CE. Acest termen este prevăzut deja la articolul 9 alineatul (3), de aceea, nu este 
acceptabil un nou termen atunci când primul operator economic nu a luat măsurile corective 
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necesare pe care le-a precizat autoritatea de supraveghere.

Amendamentul 252
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de luarea oricăror măsuri în 
conformitate cu alineatul (1) în privința 
unui operator economic care nu a luat 
măsurile corective necesare, autoritățile de 
supraveghere a pieței îi acordă acestuia cel 
puțin 10 zile calendaristice în care să fie 
audiat.

(3) Înainte de luarea oricăror măsuri în 
conformitate cu alineatul (1) în privința 
unui operator economic care nu și-a 
îndeplinit obligația de diligență sau nu a 
luat măsurile corective necesare, 
autoritățile de supraveghere a pieței îi 
acordă acestuia cel puțin 10 zile 
calendaristice în care să fie audiat.

Or. fr

Amendamentul 253
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă autoritățile de supraveghere a 
pieței consideră că un produs prezintă un 
risc grav, ele iau toate măsurile necesare și 
pot face acest lucru fără a solicita în 
prealabil operatorului economic să ia 
măsuri corective în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (3) și fără a acorda 
operatorului economic posibilitatea de a fi 
audiat în prealabil. În astfel de cazuri, 
operatorul economic este audiat cât mai 
curând posibil.

(4) Dacă autoritățile de supraveghere a 
pieței consideră că un produs prezintă un 
risc grav, iar operatorul economic nu 
poate fi identificat sau nu este dispus să ia 
măsurile necesare, ele iau toate măsurile 
necesare și pot face acest lucru fără a 
solicita în prealabil operatorului economic 
să ia măsuri corective în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (3) și fără a acorda 
operatorului economic posibilitatea de a fi 
audiat în prealabil. În astfel de cazuri, 
operatorul economic este audiat cât mai 
curând posibil.

Or. en
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Amendamentul 254
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este comunicată fără întârziere 
operatorului economic, însoțită de 
informații privind căile de atac disponibile 
în conformitate cu legislația statului 
membru în cauză;

(a) este comunicată fără întârziere 
operatorului economic,

Or. es

Justificare

Nu considerăm necesar ca autoritatea de supraveghere să aibă obligația de a informa 
operatorul economic cu privire la mijloacele de reparare disponibile pentru a remedia 
neconformitățile. Autoritatea de supraveghere informează cu privire la neconformitățile pe 
care le prezintă produsul în raport cu legislația corespunzătoare. Operatorul economic este 
cel care decide forma de reparare a acestora. Se propune eliminarea acestei părți.

Amendamentul 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a 
preveni, reduce sau elimina acest risc, 
oferind toate detaliile necesare pentru a 
proteja interesele utilizatorilor de produse 
din Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și 
a datelor cu caracter personal în 

eliminat
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conformitate cu legislația națională și cea 
a Uniunii sau pentru evitarea subminării 
activităților de monitorizare și investigare.

Or. de

Justificare

Există deja Sistemul de informare și comunicare privind supravegherea pieței (ICSMS).
Impunerea de activități suplimentare de supraveghere statelor membre ar periclita, din 
motive de timp, calitatea supravegherii.

Amendamentul 256
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a preveni, 
reduce sau elimina acest risc, oferind toate 
detaliile necesare pentru a proteja 
interesele utilizatorilor de produse din 
Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și a
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu legislația națională și cea a Uniunii sau 
pentru evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, fără întârzieri nejustificate, pe un 
site web dedicat, informații despre 
identificarea produsului, natura riscului și 
măsurile luate pentru a preveni, reduce sau 
elimina acest risc, oferind toate detaliile 
necesare pentru a proteja interesele 
utilizatorilor de produse din Uniune.
Aceste informații nu sunt publicate atunci 
când respectarea confidențialității este 
imperios necesară pentru protejarea datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația națională și cea a Uniunii sau 
pentru evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

Or. en

Amendamentul 257
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a preveni, 
reduce sau elimina acest risc, oferind toate 
detaliile necesare pentru a proteja 
interesele utilizatorilor de produse din 
Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și 
a datelor cu caracter personal în 
conformitate cu legislația națională și cea 
a Uniunii sau pentru evitarea subminării 
activităților de monitorizare și investigare.

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a preveni, 
reduce sau elimina acest risc – astfel cum 
se menționează la articolul 6 alineatul (6) 
– fără întârziere, oferind toate detaliile 
necesare pentru a proteja interesele 
utilizatorilor de produse din Uniune.

Or. en

Amendamentul 258
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a preveni, 
reduce sau elimina acest risc, oferind toate 
detaliile necesare pentru a proteja 
interesele utilizatorilor de produse din 
Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și a
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu legislația națională și cea a Uniunii sau 
pentru evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a preveni, 
reduce sau elimina acest risc, oferind toate 
detaliile necesare pentru a proteja 
interesele utilizatorilor de produse din 
Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea datelor cu caracter 
personal în conformitate cu legislația 
națională și cea a Uniunii sau pentru 
evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

Or. de
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Amendamentul 259
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a preveni, 
reduce sau elimina acest risc, oferind toate 
detaliile necesare pentru a proteja 
interesele utilizatorilor de produse din 
Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și a 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu legislația națională și cea a Uniunii sau 
pentru evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

(6) În legătură cu produsele detectate ca 
presupunând un risc, autoritățile de 
supraveghere a pieței publică, pe un site 
web dedicat, informații despre identificarea 
produsului, natura riscului și măsurile luate 
pentru a preveni, reduce sau elimina acest 
risc, oferind toate detaliile necesare pentru 
a proteja interesele utilizatorilor de produse 
din Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și a 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu legislația națională și cea a Uniunii sau 
pentru evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

Or. es

Justificare

Este necesar să se precizeze că informațiile publicate pe site sunt în legătură cu produsele 
care prezintă un risc.

Amendamentul 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
publică, pe un site web dedicat, informații 
despre identificarea produsului, natura 
riscului și măsurile luate pentru a preveni, 

(6) În legătură cu produsele detectate ca 
presupunând un risc, autoritățile de 
supraveghere a pieței publică, pe un site 
web dedicat, informații despre identificarea 
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reduce sau elimina acest risc, oferind toate 
detaliile necesare pentru a proteja 
interesele utilizatorilor de produse din 
Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și a
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu legislația națională și cea a Uniunii sau 
pentru evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

produsului, natura riscului și măsurile luate 
pentru a preveni, reduce sau elimina acest 
risc, oferind toate detaliile necesare pentru 
a proteja interesele utilizatorilor de produse 
din Uniune. Aceste informații nu sunt 
publicate atunci când respectarea 
confidențialității este imperios necesară 
pentru protejarea secretelor comerciale și a 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu legislația națională și cea a Uniunii sau 
pentru evitarea subminării activităților de 
monitorizare și investigare.

Or. es

Amendamentul 261
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Atunci când iau măsuri în 
conformitate cu alineatele (1) sau (4),
autoritățile de supraveghere a pieței pot 
percepe de la operatorii economici taxe
care să acopere integral sau parțial 
costurile activităților lor, inclusiv testele 
efectuate pentru evaluarea riscurilor.

(8) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot percepe taxe de la operatorii economici 
care sunt prinși introducând sau punând 
la dispoziție produse neconforme și 
produse care prezintă un risc pe piața 
Uniunii. Aceste taxe ar trebui să acopere 
integral sau parțial costurile activităților 
lor, inclusiv testele efectuate pentru 
evaluarea riscurilor, atunci când iau 
măsuri în conformitate cu alineatele (1)
sau (4).

Or. en

Amendamentul 262
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Atunci când iau măsuri în conformitate 
cu alineatele (1) sau (4), autoritățile de 
supraveghere a pieței pot percepe de la 
operatorii economici taxe care să acopere 
integral sau parțial costurile activităților 
lor, inclusiv testele efectuate pentru 
evaluarea riscurilor.

(8) Atunci când iau măsuri în conformitate 
cu alineatele (1) sau (4), autoritățile de 
supraveghere a pieței pot percepe de la 
operatorii economici responsabili cu 
prima introducere pe piață taxe care să 
acopere parțial costurile activităților lor, 
inclusiv testele efectuate pentru evaluarea 
riscurilor. Taxele sunt calculate în baza 
costurilor efective ale fiecărei activități de 
supraveghere a pieței și sunt impuse 
operatorilor economici responsabili cu 
prima introducere pe piață care se supun 
unor astfel de activități de supraveghere 
în funcție de rolul pe care îl joacă în 
lanțul de furnizare, ținând cont de 
dimensiunea întreprinderilor și, în 
special, a situației IMM-urilor, precum și 
de activitatea desfășurată efectiv de 
operatorul economic în cadrul procesului 
productiv și de capacitatea sa de a 
influența siguranța produsului.
Aceste taxe nu pot depăși costurile reale 
ale activității de supraveghere a pieței și 
pot reflecta, parțial sau integral, timpul de 
care a avut nevoie personalul autorităților 
de supraveghere a pieței pentru a efectua 
controalele de supraveghere a pieței.

Or. it

Amendamentul 263
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dacă s-a stabilit neconformitatea 
unui produs în cazul căruia producătorul 
a însărcinat un organism terț cu 
efectuarea unor părți din procesul de 
evaluare a conformității, autoritatea de 
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supraveghere a pieței ar trebui să adopte 
măsurile necesare pentru a verifica și, 
dacă este cazul, pentru a restricționa sau 
retrage acreditarea, autorizarea sau 
desemnarea acestui organism terț.

Or. de

Amendamentul 264
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Toate fondurile sau veniturile 
obținute din astfel de taxe se alocă 
finanțării activităților autorităților de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 265
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de 60 de zile de la 
comunicarea adresată de Comisie statelor 
membre, în temeiul articolului 20 alineatul
(4), privind măsurile luate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 10 alineatele (1) 
sau (4) de către statul membru care a făcut 
notificarea inițială, un stat membru poate 
prezenta obiecții cu privire la aceste 
măsuri, în cazul în care ele se referă la un 
produs care face obiectul legislației de 
armonizare a Uniunii. Statul membru 
precizează motivele pentru care obiectează, 
indică orice diferență față de propria 

(1) În termen de 15 zile de la comunicarea 
adresată de Comisie statelor membre, în 
temeiul articolului 20 alineatul (4), privind 
măsurile luate în temeiul dispozițiilor de la 
articolul 10 alineatele (1) sau (4) de către 
statul membru care a făcut notificarea 
inițială, un stat membru poate prezenta 
obiecții cu privire la aceste măsuri, în cazul 
în care ele se referă la un produs care face 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii. Statul membru precizează 
motivele pentru care obiectează, indică 
orice diferență față de propria evaluare a 
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evaluare a riscului pe care îl prezintă 
produsul și menționează orice circumstanțe 
speciale și orice informații suplimentare 
referitoare la produsul în cauză.

riscului pe care îl prezintă produsul și 
menționează orice circumstanță specială și 
informațiile suplimentare referitoare la 
produsul în cauză.

Or. es

Justificare

Termenul de 60 de zile pentru prezentarea obiecțiilor în legătură cu o măsură adoptată este 
prea mare sau aduce prejudicii înșiși operatorilor economici (OE). În acest termen, împreună 
cu cel pe care îl utilizează Comisia pentru a lua o hotărâre, autoritățile de supraveghere ar fi 
putut lua măsuri de limitare a comercializării produsului ca măsură de precauție sau ar fi 
putut refuza un import și ar fi putut să îl returneze în țara de proveniență. Informațiile pe care 
le furnizează statul membru care a făcut notificarea, împreună cu notificarea: raportul 
testărilor, justificarea măsurii și evaluarea riscului, sunt suficiente pentru a stabili într-un 
termen scurt dacă măsura este adecvată sau nu. Nu este necesar să se aștepte 60 de zile.
Pentru a evita aceste prejudicii pentru OE, se propune stabilirea a două termene: un termen 
mai scurt de 15 zile pentru prezentarea obiecțiilor și menținerea celuilalt termen de 60 de zile 
pentru luarea unei hotărâri de către Comisie.

Amendamentul 266
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru ridică 
obiecții în temeiul alineatului (1) sau în 
cazul în care Comisia consideră că 
măsurile naționale pot fi în contradicție cu 
legislația Uniunii, Comisia inițiază fără 
întârziere consultări cu operatorul sau
operatorii economici relevanți și 
procedează la evaluarea măsurilor 
naționale, ținând cont de toate dovezile 
științifice sau tehnice disponibile.

(3) În cazul în care un stat membru ridică 
obiecții în temeiul alineatului (1) sau în 
cazul în care Comisia consideră că 
măsurile naționale pot fi în contradicție cu 
legislația Uniunii, Comisia inițiază fără 
întârziere consultări cu statul membru care 
a făcut notificarea, cu operatorii
economici relevanți și procedează la 
evaluarea măsurilor naționale, în termen 
de maximum 60 de zile, ținând cont de 
toate dovezile științifice sau tehnice 
disponibile.

Or. es
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Justificare

Este esențială consultarea statului membru care a făcut notificarea, întrucât el dispune de 
toate dovezile care au determinat măsura.

Amendamentul 267
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) De fiecare dată când se prezintă o 
obiecție în termenul de 15 zile de la 
punctul 1, de către Comisie sau de către 
statul membru, Comisia o comunică 
tuturor statelor membre prin intermediul 
punctelor de contact ale RAPEX.

Or. es

Justificare

Pentru autoritățile de supraveghere a pieței, este fundamental să se cunoască faptul dacă a 
fost pusă în discuție o măsură adoptată pentru un produs care se presupune că este un produs 
nesigur, comunicată prin intermediul RAPEX.

Amendamentul 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) De fiecare dată când se prezintă o 
obiecție potrivit punctului 1, de către 
Comisie sau de către statul membru, 
Comisia o comunică tuturor statelor 
membre prin intermediul punctelor de 
contact ale RAPEX.

Or. es
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Amendamentul 269
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pe baza rezultatelor evaluării efectuate 
în temeiul alineatului (3), Comisia poate
decide, prin acte de punere în aplicare, 
dacă măsurile naționale sunt justificate și 
dacă trebuie luate măsuri similare de către 
toate statele membre care nu au făcut-o 
deja. În acest caz, Comisia adresează 
decizia statelor membre vizate și o 
comunică imediat tuturor statelor membre 
și operatorului sau operatorilor economici 
relevanți.

(4) Pe baza rezultatelor evaluării efectuate 
în temeiul alineatului (3), Comisia decide, 
prin acte de punere în aplicare, în termen 
de trei luni, dacă măsurile naționale sunt 
justificate și dacă trebuie luate măsuri 
similare de către toate statele membre care 
nu au făcut-o deja. În acest caz, Comisia 
adresează decizia statelor membre vizate și 
o comunică imediat tuturor statelor 
membre și operatorului sau operatorilor 
economici relevanți.

Or. en

Amendamentul 270
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pe baza rezultatelor evaluării efectuate 
în temeiul alineatului (3), Comisia poate
decide, prin acte de punere în aplicare, 
dacă măsurile naționale sunt justificate și 
dacă trebuie luate măsuri similare de către 
toate statele membre care nu au făcut-o 
deja. În acest caz, Comisia adresează 
decizia statelor membre vizate și o 
comunică imediat tuturor statelor membre 
și operatorului sau operatorilor economici 
relevanți.

(4) Pe baza rezultatelor evaluării efectuate 
în temeiul alineatului (3), Comisia decide
fără întârzieri nejustificate, prin acte de 
punere în aplicare, dacă măsurile naționale 
sunt justificate și dacă trebuie luate măsuri 
similare de către toate statele membre care 
nu au făcut-o deja. În acest caz, Comisia 
adresează decizia statelor membre vizate și 
o comunică imediat tuturor statelor 
membre și operatorului sau operatorilor 
economici relevanți.

Or. en
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Justificare

Ar trebui asigurată securitatea juridică pentru operatorii economici. Prin urmare, ar trebui 
să existe întotdeauna o decizie oportună asupra faptului dacă măsurile luate sunt justificate 
sau nu sunt justificate.

Amendamentul 271
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care este evident că un 
produs, o categorie sau un grup specific de 
produse, atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu scopul preconizat al 
produsului sau în condiții care pot fi în 
mod rezonabil prevăzute, prezintă un risc 
grav, Comisia poate, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să ia măsurile 
adecvate în funcție de gravitatea situației, 
inclusiv măsuri de interzicere, suspendare 
sau restricționare a introducerii sau punerii 
la dispoziție pe piață a unor astfel de 
produse sau să stabilească condiții speciale 
pentru comercializarea acestora, pentru a 
asigura un înalt nivel de protecție a 
interesului public, dacă riscul nu poate fi 
combătut în mod satisfăcător prin măsuri 
luate de statul membru (statele membre) în 
cauză sau prin orice altă procedură în 
temeiul legislației Uniunii. Prin 
respectivele acte de punere în aplicare, 
Comisia poate stabili măsurile de control 
adecvate care trebuie luate de statele 
membre pentru a asigura aplicarea lor 
efectivă.

(1) În cazul în care este evident că un 
produs, o categorie sau un grup specific de
produse, atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu scopul preconizat al 
produsului sau în condiții care pot fi în 
mod rezonabil prevăzute, prezintă un risc 
grav, Comisia poate, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să ia măsurile 
adecvate în funcție de gravitatea situației, 
inclusiv măsuri de interzicere, suspendare 
sau restricționare a introducerii sau punerii 
la dispoziție pe piață a unor astfel de 
produse sau să stabilească condiții speciale 
pentru comercializarea acestora. Pe lângă 
măsurile prevăzute în mod special în 
prezentul regulament, Comisia poate lua 
orice altă măsură de urgență pentru a 
asigura un înalt nivel de protecție a 
interesului public, dacă riscul nu poate fi 
combătut în mod satisfăcător prin măsuri 
luate de statul membru (statele membre) în 
cauză sau prin orice altă procedură în 
temeiul legislației Uniunii.

Prin respectivele acte de punere în aplicare, 
Comisia poate stabili măsurile de control și 
de precauție adecvate care trebuie luate de 
statele membre pentru a asigura aplicarea 
lor efectivă. Autoritățile de supraveghere 
a pieței identifică riscurile generate în 
legătură cu produsele care fac obiectul 
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prezentului regulament și caracteristicile 
acestor riscuri prin respectarea tuturor 
eventualelor indicații și instrucțiuni 
specificate de Comisie cu privire la 
metodele, grilele și criteriile concrete care 
trebuie utilizate pentru realizarea 
evaluării riscurilor.
Autoritățile de supraveghere a pieței 
înregistrează aceste informații în sistemul 
de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței menționat la 
articolul 21.
După caz, aceste acte de punere în 
aplicare includ definiția modelelor de 
produse pe care urmează să se efectueze 
teste, indiferent de cele definite de 
operatorul economic, precum și criteriile 
de evaluare a riscurilor.
Actele de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 32 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru o supraveghere a pieței mai eficientă în ceea ce privește deciziile de urgență ale 
Comisiei și pentru a împărtăși bunele practici privind cele mai periculoase categorii de 
produse nealimentare (articolul 12 din propunerea de regulament privind supravegherea 
pieței), propunerea este de a acorda Comisiei UE dreptul de a utiliza instrumentele existente 
ale cadrului juridic pentru alimente.

Amendamentul 272
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 

Actele de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare prevăzută la 
articolul 32 alineatul (2), în conformitate 
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articolul 32 alineatul (2). cu recomandările comitetului menționat 
la articolul 19 alineatul (1) primul 
paragraf din Regulamentul (UE) nr. [.../...
al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... privind siguranța 
produselor și supravegherea pieței]*

__________________
* JO: A se insera numărul, data și 
trimiterea la Regulamentul privind 
siguranța produselor și supravegherea 
pieței (COD 2013/0049).

Or. de

Amendamentul 273
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din motive de urgență justificate 
corespunzător care țin de sănătatea și 
siguranța persoanelor în general,
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
protecția consumatorilor, protecția 
mediului, siguranța publică și alte 
interese publice, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare aplicabile imediat, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 32 alineatul (3).

Din motive de urgență justificate 
corespunzător, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare aplicabile imediat, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 32 alineatul (3).

Or. es

Amendamentul 274
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru produsele de consum care implică 
riscuri pentru sănătate și siguranță, 
măsurile adoptate la paragrafele 
anterioare acestui punct sunt realizate 
conform articolului XXX din RSPC.

Or. es

Justificare

Măsurile luate de Uniune împotriva produselor care prezintă un risc major trebuie incluse în 
RSPC. Cu toate acestea, având în vedere domeniul lor, se propune limitarea produselor de 
consum care implică un risc asupra sănătății și a siguranței.

Amendamentul 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru produsele și riscurile care fac 
obiectul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006, o decizie adoptată de 
Comisie în temeiul prezentului articol 
alineatul (1) este valabilă pentru o perioadă 
de până la doi ani și poate fi prelungită pe 
perioade suplimentare de până la doi ani. O 
astfel de decizie nu aduce atingere 
procedurilor prevăzute în regulamentul 
respectiv.

(2) Pentru produsele care fac obiectul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
Comisia poate adopta o decizie în temeiul 
prezentului articol alineatul (1) numai 
dacă are motive întemeiate să creadă că se 
impune o acțiune imediată în vederea 
protejării sănătății umane sau a mediului.
O decizie adoptată de Comisie în temeiul 
prezentului articol alineatul (1) este 
valabilă pentru o perioadă de până la doi 
ani și poate fi prelungită pe perioade 
suplimentare de până la doi ani. O astfel de 
decizie nu aduce atingere procedurilor 
prevăzute în regulamentul respectiv.
Comisia informează imediat statele 
membre și Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice cu privire la decizia sa și 
la motivele pe care se întemeiază și 
prezintă informațiile tehnice și științifice 
care stau la baza acestei măsuri 
provizorii. Dacă măsura provizorie 
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adoptată de Comisie este aceea de a 
impune o restricție la introducerea pe 
piață sau utilizarea unei substanțe, 
Comisia inițiază o procedură comunitară 
de restricționare, solicitând Agenției 
Europene pentru Produse Chimice să 
elaboreze în termen de trei luni de la 
adoptarea deciziei un dosar în 
conformitate cu anexa XV din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Or. de

Justificare

Aliniere cu procedura de restricționare menționată la articolul 129 din Regulamentul 
REACH, pentru a evita dubla reglementare. Dacă decizia Comisiei impune o restricție la 
introducerea pe piață sau utilizarea unei substanțe, această decizie ar trebui să determine 
inițierea unei proceduri comunitare de restricționare.

Amendamentul 276
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea riscurilor Evaluarea siguranței

Or. es

Amendamentul 277
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comisia adoptă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, o 
metodologie generală de evaluare a 
riscurilor și, dacă este cazul, orientări 
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pentru aplicarea acestei metodologii 
generale categoriilor specifice de produse.
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 32 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o abordare comună privind evaluarea riscurilor, astfel cum este prevăzut 
în planul de acțiune multianual al Comisiei pentru supravegherea produselor din UE.
Aceasta va ajuta la evitarea situațiilor în care autoritățile de supraveghere a pieței din 
diferite state membre ajung la concluzii diferite în urma evaluării riscurilor aceluiași produs.
Acest amendament are la bază amendamentul 43 al raportorului, prin transformarea 
posibilității ca Comisia să adopte astfel de acte de punere în aplicare într-o obligație.

Amendamentul 278
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile
și se execută în conformitate cu 
metodologia generală de evaluare a 
riscurilor elaborată de Comisie în 
conformitate cu alineatul anterior și, dacă 
este cazul, în conformitate cu orientările 
privind aplicarea acesteia categoriilor 
specifice de produse.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o abordare comună privind evaluarea riscurilor, astfel cum este prevăzut 
în planul de acțiune multianual al Comisiei. Baza pentru această abordare există deja, iar 
actualizarea ar trebui să fie realizată cât mai curând posibil astfel încât evaluarea riscurilor 
prevăzută de prezentul regulament să fie realizată urmând o metodologie comună. Aceasta va 
ajuta la evitarea situațiilor în care autoritățile de supraveghere a pieței din diferite state 
membre ajung la concluzii diferite în urma evaluării riscurilor aceluiași produs.
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Amendamentul 279
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.
Evaluarea riscurilor se realizează în 
conformitate cu metodologia generală de 
evaluare a riscurilor stabilită și utilizată 
de Comisie și, după caz, în conformitate 
cu aplicarea realizată de Comisie pentru o 
categorie specifică de produse.

Or. en

Justificare

De îndată ce Comisia a aplicat metodologia sa generală pentru o categorie specifică de 
produse, în special prin completarea prealabilă a informațiilor în orientările de interpretare 
întocmite de aceasta, autoritățile de supraveghere ar trebui să o respecte.

Amendamentul 280
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.
Evaluarea riscurilor se realizează în 
conformitate cu metodologia generală de 
evaluare a riscurilor stabilită de Comisie 
și, după caz, în conformitate cu aplicarea 
realizată de Comisie pentru o categorie 
specifică de produse.

Or. en
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Justificare

Viziunea comună privind abordarea de evaluare a riscurilor contemplată de Comisie ar 
trebui să se aplice imediat de la data intrării în vigoare a regulamentului și nu doar să fie 
inclusă într-un document fără caracter obligatoriu precum planul de acțiune multianual. De 
îndată ce Comisia a aplicat metodologia sa generală pentru o categorie specifică de produse, 
în special prin completarea prealabilă a informațiilor în orientările de interpretare întocmite 
de aceasta, autoritățile de supraveghere ar trebui să o respecte.

Amendamentul 281
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.
Evaluarea riscurilor se realizează în 
conformitate cu metodologia generală de 
evaluare a riscurilor stabilită de Comisie 
și, după caz, în conformitate cu aplicarea 
realizată de Comisie pentru o categorie 
specifică de produse.

Or. en

Amendamentul 282
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.
Evaluarea riscurilor se realizează în 
conformitate cu metodologia generală de 
evaluare a riscurilor stabilită de Comisie 
și, după caz, în conformitate cu aplicarea 
realizată de Comisie pentru o categorie 
specifică de produse.
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Or. en

Justificare

Viziunea comună privind abordarea de evaluare a riscurilor contemplată de Comisie ar 
trebui să se aplice imediat de la data intrării în vigoare a regulamentului și nu doar să fie 
inclusă într-un document fără caracter obligatoriu precum planul de acțiune multianual. De 
îndată ce Comisia a aplicat metodologia sa generală pentru o categorie specifică de produse, 
în special prin completarea prealabilă a informațiilor în orientările de interpretare întocmite 
de aceasta, autoritățile de supraveghere ar trebui să o respecte.

Amendamentul 283
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

(1) Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile, 
precum Ghidul de evaluare a riscului 
pentru produsele destinate consumatorilor 
din Orientările RAPEX (Decizia 
2010/15/UE a Comisiei).

Or. en

(Decizia 2010/15/UE a Comisiei)

Amendamentul 284
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru produsele reglementate prin 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se 
efectuează o evaluare a riscurilor în 
conformitate cu părțile relevante din anexa 
I la respectivul regulament.

Pentru produsele reglementate prin 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se 
efectuează o evaluare a riscurilor în 
conformitate cu părțile relevante din 
articolul 57 și din anexa I la respectivul 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice cerințe prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau în temeiul 
acesteia, care se aplică produsului și se 
referă la riscul potențial evaluat, ținând
seama pe deplin de rapoartele de testare 
sau de certificatele de atestare a 
conformității emise de către un organism 
de evaluare a conformității;

(a) orice cerință prevăzută în legislația de 
armonizare a Uniunii sau în temeiul 
acesteia, care se aplică produsului și se 
referă la riscul potențial evaluat, ținând 
seama pe deplin de rapoartele de testare 
sau de certificatele de atestare a 
conformității emise de către un organism 
de evaluare a conformității, inclusiv de 
evaluările efectuate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, de 
exemplu în cadrul unei înregistrări, 
autorizări, restricționări sau notificări;

Or. de

Justificare

Aliniere cu Regulamentul REACH pentru a se evita dubla reglementare. Regulamentul 
REACH reprezintă cadrul principal pentru evaluarea riscurilor unei substanțe, motiv pentru 
care aceste evaluări trebuie luate în considerare.

Amendamentul 286
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice cerințe prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau în temeiul 
acesteia, care se aplică produsului și se 
referă la riscul potențial evaluat, ținând 
seama pe deplin de rapoartele de testare 
sau de certificatele de atestare a 

(a) orice cerință prevăzută în legislația de 
armonizare a Uniunii sau în temeiul 
acesteia, care se aplică produsului și se 
referă la riscul potențial evaluat, ținând 
seama de rapoartele de testare sau de 
certificatele de atestare a conformității 
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conformității emise de către un organism 
de evaluare a conformității;

emise de către un organism de evaluare a 
conformității;

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea termenului „pe deplin”, întrucât acest cuvânt înseamnă „complet” 
sau „absolut” și în acest context poate naște confuzii. Se consideră că este mai clar dacă se 
elimină, dat fiind faptul că, în acest caz, se ține seama de toate rapoartele sau certificatele și 
nu doar de o parte a acestora.

Amendamentul 287
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) în absența cerințelor prevăzute la 
literele (a), (b) și (c), ar trebui să se țină 
seama de aspectele prevăzute la articolul 
6 din regulament referitoare la siguranța 
produselor de consum.

Or. es

Justificare

În primul rând, se propune modificarea denumirii pentru ca terminologia să fie în 
concordanță cu cea a RSPS și, în al doilea rând, conținutul său nu corespunde cu o evaluare 
a riscului. Pe de altă parte, conținutul său nu include situațiile pentru produsele 
nearmonizate care nu dispun de un standard, de aceea este necesară o referință la RSPC sau 
o completare cu dispozițiile articolului 6.

Amendamentul 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu criteriile menționate (3) Conformitatea cu criteriile menționate 
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la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) creează 
prezumția că produsul oferă o protecție 
corespunzătoare a intereselor publice la 
care se referă aceste criterii. Totuși, acest 
lucru nu împiedică autoritățile de 
supraveghere a pieței să ia măsuri în 
temeiul prezentului regulament în cazul 
în care există noi dovezi care atestă că, în 
pofida respectării acestor criterii, 
produsul prezintă un risc.

la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) creează 
prezumția că produsul oferă o protecție 
corespunzătoare a intereselor publice la 
care se referă aceste criterii.

Or. en

Justificare

Literele (a), (b) și (c) menționate la acest alineat reprezintă împrejurări în care absența 
riscului poate fi presupusă în conformitate cu legislația Uniunii. Nu este adecvat ca o 
autoritate administrativă să conteste relevanța legislației ca problemă de securitate juridică 
pentru operatorii economici.

Amendamentul 289
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu criteriile menționate 
la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) creează 
prezumția că produsul oferă o protecție 
corespunzătoare a intereselor publice la 
care se referă aceste criterii. Totuși, acest
lucru nu împiedică autoritățile de 
supraveghere a pieței să ia măsuri în 
temeiul prezentului regulament în cazul în 
care există noi dovezi care atestă că, în 
pofida respectării acestor criterii, produsul 
prezintă un risc.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu criteriile menționate 
la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) creează 
prezumția că produsul oferă o protecție 
corespunzătoare a intereselor publice la 
care se referă aceste criterii. Totuși, acest 
lucru nu împiedică autoritățile de 
supraveghere a pieței să ia măsuri în 
temeiul prezentului regulament în cazul în 
care există noi dovezi care atestă că, în 
pofida respectării acestor criterii, produsul 
prezintă un risc.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 291
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu criteriile menționate 
la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) creează 
prezumția că produsul oferă o protecție 
corespunzătoare a intereselor publice la 
care se referă aceste criterii. Totuși, acest 
lucru nu împiedică autoritățile de 
supraveghere a pieței să ia măsuri în 
temeiul prezentului regulament în cazul în 
care există noi dovezi care atestă că, în 
pofida respectării acestor criterii, produsul 
prezintă un risc.

(3) Conformitatea cu criteriile menționate 
la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) creează 
prezumția că produsul oferă o protecție 
corespunzătoare a intereselor publice la 
care se referă aceste criterii. Totuși, acest 
lucru nu împiedică autoritățile de 
supraveghere a pieței să ia măsuri în 
temeiul prezentului regulament în cazul în 
care există noi dovezi care atestă că, în 
pofida respectării criteriilor menționate la 
alineatul (2) literele (a) și (c), produsul 
prezintă un risc grav. În acest caz, 
autoritățile de supraveghere a pieței 
demonstrează că produsul prezintă un risc 
grav și notifică decizia lor în conformitate 
cu articolul 19.

Or. en



AM\1002709RO.doc 135/189 PE516.934v02-00

RO

Amendamentul 292
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu criteriile menționate 
la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) creează 
prezumția că produsul oferă o protecție 
corespunzătoare a intereselor publice la 
care se referă aceste criterii. Totuși, acest 
lucru nu împiedică autoritățile de 
supraveghere a pieței să ia măsuri în 
temeiul prezentului regulament în cazul în 
care există noi dovezi care atestă că, în 
pofida respectării acestor criterii, produsul 
prezintă un risc.

(3) Conformitatea cu oricare dintre 
criteriile menționate la alineatul (2) literele 
(a), (b) și (c) creează prezumția că produsul 
oferă o protecție corespunzătoare a 
intereselor publice la care se referă aceste 
criterii. Totuși, acest lucru nu împiedică 
autoritățile de supraveghere a pieței să ia 
măsuri în temeiul prezentului regulament 
în cazul în care există noi dovezi care 
atestă că, în pofida respectării acestor 
criterii, produsul prezintă un risc.

Or. en

Amendamentul 293
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Posibilitatea de a obține niveluri mai 
ridicate de protecție a interesului public 
vizat și disponibilitatea altor produse care 
prezintă un risc mai redus nu constituie un 
motiv pentru a considera că un produs 
prezintă un risc.

(4) Posibilitatea de a obține niveluri mai 
ridicate de protecție a interesului public 
vizat și disponibilitatea altor produse care 
prezintă un risc mai redus nu constituie un 
motiv suficient pentru a considera că un 
produs prezintă un risc.

Or. de

Amendamentul 294
Preslav Borissov
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia poate, din proprie inițiativă 
sau la cererea unei autorități de 
supraveghere a pieței, să dispună 
efectuarea unei evaluări a riscurilor de 
către un laborator de referință al Uniunii 
Europene, în conformitate cu articolul 28.
Această evaluare este obligatorie pentru 
toate părțile interesate.

Or. en

Justificare

Propunerea de a utiliza laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru soluționarea 
diferențelor dintre evaluările riscurilor efectuate de statele membre permite compensarea 
absenței unei autorități independente în domeniul produselor nealimentare, permițând în 
același timp o evaluare uniformă a riscurilor în Uniunea Europeană.

Amendamentul 295
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia poate, din proprie inițiativă 
sau la cererea unei autorități de 
supraveghere a pieței, să dispună 
efectuarea unei evaluări a riscurilor de 
către un laborator de referință al Uniunii 
Europene, în conformitate cu articolul 28.
Această evaluare este obligatorie pentru 
toate părțile interesate.

Or. en

Justificare

Propunerea de a utiliza laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru soluționarea 
diferențelor dintre evaluările riscurilor efectuate de statele membre permite compensarea 
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absenței unei autorități independente în domeniul produselor nealimentare, permițând în 
același timp o evaluare uniformă a riscurilor pe teritoriul Uniunii Europene.

Amendamentul 296
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Comisia poate, din proprie inițiativă 
sau la cererea unei autorități de 
supraveghere a pieței, să dispună 
efectuarea unei evaluări a riscurilor de 
către un laborator de referință al Uniunii 
Europene, în conformitate cu articolul 28.
Această evaluare este obligatorie pentru 
toate părțile interesate.

Or. en

Justificare

Propunerea de a utiliza laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru soluționarea 
diferențelor dintre evaluările riscurilor efectuate de statele membre permite compensarea 
absenței unei autorități independente în domeniul produselor nealimentare, permițând în 
același timp o evaluare uniformă a riscurilor pe teritoriul Uniunii Europene.

Amendamentul 297
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) În cazurile în care practicile de 
evaluare a riscurilor ale statelor membre
diferă și au ca rezultat interpretări 
divergente în ceea ce privește necesitatea 
unor măsuri în privința unor produse 
similare, Comisia furnizează orientări 
privind practicile adecvate de evaluare a 
riscurilor. Comisia este asistată de 
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comitetele științifice înființate în temeiul 
Deciziei 2004/210/CE a Comisiei și ține 
cont de toate dovezile științifice și tehnice 
disponibile referitoare la riscul avut în 
vedere.

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilită o procedură pentru cazurile în care rezultatele evaluărilor riscurilor 
întreprinse de diferite state membre diferă între ele.

Amendamentul 298
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) La cererea unei autorități de 
supraveghere a pieței sau din proprie 
inițiativă, Comisia poate solicita 
efectuarea de evaluări ale riscului de 
către laboratoarele de referință în 
conformitate cu articolul 28. Aceste 
evaluări ale riscului sunt obligatorii 
pentru toți operatorii.

Or. de

Amendamentul 299
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În legătură cu un produs care trebuie să
respecte legislația de armonizare a Uniunii 
în momentul punerii în liberă circulație, 
neconformitatea formală cu legislația 

În legătură cu un produs care trebuie să 
respecte legislația de armonizare a Uniunii 
în momentul punerii în liberă circulație, 
neconformitatea formală cu legislația 
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respectivă oferă autorităților statelor 
membre suficiente motive să creadă că 
produsul poate prezenta un risc în oricare 
dintre următoarele cazuri:

respectivă oferă autorităților statelor 
membre suficiente motive să suspende 
punerea în liberă circulație a produsului
în oricare dintre următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Neconformitatea formală nu implică automat faptul că produsul în cauză prezintă un risc. Cu 
toate acestea, aceasta ar trebui să fie un motiv suficient pentru suspendare, iar operatorului 
economic ar trebui să i se solicite să pună capăt neconformității formale, după care 
produsele pot fi puse în liberă circulație în urma deciziei autorităților de supraveghere a 
pieței, astfel cum este prevăzut la articolul 15.

Amendamentul 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În legătură cu un produs care trebuie să 
respecte legislația de armonizare a Uniunii 
în momentul punerii în liberă circulație, 
neconformitatea formală cu legislația 
respectivă oferă autorităților statelor 
membre suficiente motive să creadă că 
produsul poate prezenta un risc în oricare 
dintre următoarele cazuri:

În legătură cu un produs care trebuie să 
respecte legislația de armonizare a Uniunii 
în momentul punerii în liberă circulație, 
neconformitatea formală cu legislația 
respectivă le poate oferi autorităților 
statelor membre suficiente motive să 
creadă că produsul poate prezenta un risc 
în oricare dintre următoarele cazuri:

Or. de

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței sunt cele care decid dacă un produs prezintă riscuri.

Amendamentul 301
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În legătură cu un produs care trebuie să 
respecte legislația de armonizare a Uniunii 
în momentul punerii în liberă circulație, 
neconformitatea formală cu legislația 
respectivă oferă autorităților statelor 
membre suficiente motive să creadă că 
produsul poate prezenta un risc în oricare 
dintre următoarele cazuri:

În legătură cu un produs care trebuie să 
respecte legislația Uniunii în momentul 
punerii în liberă circulație, neconformitatea 
formală cu legislația respectivă oferă 
autorităților statelor membre suficiente 
motive să creadă că produsul poate 
prezenta un risc în oricare dintre 
următoarele cazuri:

Or. es

Justificare

Prin RSPC, cerințele formale pentru produsele nearmonizate sunt similare cu cele ale 
produselor armonizate: importatorul are obligația să se identifice, să dispună de 
documentația tehnică, să verifice identificarea producătorului și să anexeze instrucțiunile și 
avertismentele oportune. Absența unora dintre aceste cerințe ar putea să fie o neconformitate 
formală pe care propunem să o tratăm în mod similar cu cea a produselor armonizate.

Amendamentul 302
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) produsul sau orice prezentare a 
acestui produs poartă fără autorizație o 
marcă identică sau similară cu marca 
înregistrată a acestui produs, nepermițând 
astfel garantarea autenticității sau 
originii sale;

Or. fr

Amendamentul 303
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – punctul 2 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) produsul sau orice prezentare a 
produsului include, fără autorizație, o 
marcă comercială identică sau similară 
cu marca comercială înregistrată pentru 
produsul respectiv, astfel nefiind permisă 
garantarea autenticității sau a originii 
sale;

Or. en

Amendamentul 304
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care nu se intenționează 
introducerea pe piață a produselor în 
statul membru în care sunt puse în liberă 
circulație, limba în care sunt prezentate 
informațiile de la alineatul (3) literele (a), 
(b) și (c) nu oferă autorităților 
responsabile de controlul la frontierele 
externe motive suficiente să creadă că 
produsul poate prezenta un risc.

Or. en

Justificare

Articolele de mici dimensiuni (de exemplu, cosmeticele) sunt adesea reetichetate după 
punerea lor în liberă circulație și înainte de a fi introduse pe piață. Autoritățile vamale au 
suspendat uneori eronat punerea în liberă circulație a acestor produse deoarece acestea nu 
erau etichetate în limbile lor naționale. Această neînțelegere ar trebui evitată. Cu toate 
acestea, importatorii și distribuitorii vor trebui să verifice în continuare dacă instrucțiunile și 
informațiile privind siguranța sunt în limba statului membru în care pun la dispoziție 
produsele.
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Amendamentul 305
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Măsurile corective ale autorităților de 
supraveghere a pieței trebuie să fie 
proporționale cu gravitatea 
neconformității.

Or. en

Amendamentul 306
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul produselor perisabile, 
autoritățile responsabile cu controalele la 
frontierele externe caută, în măsura 
posibilităților, să garanteze că niciuna 
dintre cerințele pe care le-ar putea impune 
referitor la depozitarea produselor sau 
parcarea vehiculelor folosite pentru 
transport nu sunt incompatibile cu 
conservarea acelor produse.

(5) În cazul produselor perisabile, 
autoritățile responsabile cu controalele la 
frontierele externe facilitează, în măsura 
posibilităților, cerințele pe care le-ar putea 
impune referitor la depozitarea produselor 
sau parcarea vehiculelor folosite pentru 
transport nu sunt incompatibile cu 
conservarea acelor produse.

Or. es

Justificare

La punctele vamale există posibilitatea ca operatorii economici, prin propriile mijloace, să 
încerce ca mărfurile similare să fie depozitate și să se păstreze în mod adecvat, în locurile 
dispuse pentru acestea. Autoritățile de control la frontierele externe vor putea facilita ca 
acest lucru să se întâmple, însă nu îl va supraveghea.

Amendamentul 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber



AM\1002709RO.doc 143/189 PE516.934v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
a cărui punere în liberă circulație a fost 
suspendată din cauza neconformității 
formale în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3) al doilea paragraf nu prezintă, 
de fapt, un risc, operatorul economic 
trebuie să remedieze totuși 
neconformitatea formală înainte ca 
produsul să fie pus în liberă circulație.

(2) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței constată că un produs 
a cărui punere în liberă circulație a fost
suspendată din cauza neconformității 
formale în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3) al doilea paragraf nu prezintă, 
de fapt, un risc, autoritatea de 
supraveghere a pieței, în conformitate cu 
principiul proporționalității, trebuie să 
adopte măsuri vizând urmărirea penală 
pentru neconformitate înainte ca produsul 
să fie pus în liberă circulație.

Or. de

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să sancționeze încălcările 
minore.

Amendamentul 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu cerințele oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii 
aplicabile produsului la punerea sa în liberă 
circulație, care se referă la riscul potențial 
avut în vedere, ținând seama pe deplin de 
rapoartele de testare sau de certificatele de 
atestare a conformității emise de către un 
organism de evaluare a conformității, 
creează prezumția din partea autorităților 
de supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc. Totuși, acest lucru nu 
împiedică autoritățile respective să solicite 

(3) Conformitatea cu cerințele oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii 
aplicabile produsului la punerea sa în liberă 
circulație, care se referă la riscul potențial 
avut în vedere, ținând seama pe deplin de 
rapoartele de testare sau de certificatele de 
atestare a conformității emise de către un 
organism de evaluare a conformității, 
creează prezumția din partea autorităților 
de supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc.
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autorităților responsabile cu controalele 
la frontierele externe să nu pună produsul 
în liberă circulație în cazul în care există 
dovezi că, în pofida conformității sale, 
produsul respectiv prezintă de fapt un 
risc.

Or. en

Justificare

Nu este adecvat ca autoritățile de control la frontieră să poată respinge o prezumție potrivit 
căreia un produs nu prezintă nici un risc, în special pentru că este neclar în ce împrejurări ar 
putea fi făcut acest lucru. O astfel de dispoziție ar putea conduce la incertitudine juridică și 
abuz.

Amendamentul 309
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu cerințele oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii 
aplicabile produsului la punerea sa în liberă 
circulație, care se referă la riscul potențial 
avut în vedere, ținând seama pe deplin de 
rapoartele de testare sau de certificatele de 
atestare a conformității emise de către un 
organism de evaluare a conformității, 
creează prezumția din partea autorităților 
de supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc. Totuși, acest lucru nu 
împiedică autoritățile respective să solicite 
autorităților responsabile cu controalele la 
frontierele externe să nu pună produsul în 
liberă circulație în cazul în care există 
dovezi că, în pofida conformității sale, 
produsul respectiv prezintă de fapt un risc.

(3) Conformitatea cu cerințele oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii 
aplicabile produsului la punerea sa în liberă 
circulație, care se referă la riscul potențial 
avut în vedere, ținând seama de rapoartele 
de testare sau de certificatele de atestare a 
conformității emise de către un organism 
de evaluare a conformității, creează 
prezumția din partea autorităților de 
supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc. Totuși, acest lucru nu 
împiedică autoritățile respective să solicite 
autorităților responsabile cu controalele la 
frontierele externe să nu pună produsul în 
liberă circulație în cazul în care există 
dovezi că, în pofida conformității sale, 
produsul respectiv prezintă de fapt un risc.

Or. es
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Justificare

Termenul „pe deplin” înseamnă „complet” sau „absolut” și în acest context poate genera 
confuzii. Se consideră că este mai clar dacă se elimină, dat fiind faptul că, în fiecare caz se 
ține seama de toate rapoartele sau certificatele, și nu doar de o parte dintre ele.

Amendamentul 310
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot percepe taxe care să acopere integral 
sau parțial costurile activităților lor, 
inclusiv testele efectuate pentru evaluarea 
riscurilor, în cazul în care iau măsuri în 
conformitate cu alineatul (1).

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței
solicită subcontractanților să perceapă 
direct costurile serviciilor lor operatorului 
economic în cauză, cu excepția cazului în 
care autoritatea de supraveghere a pieței 
consideră această măsură 
disproporțională, în cazul în care iau 
măsuri în conformitate cu alineatul (1).
Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
percepe taxe care să acopere integral sau 
parțial costurile activităților lor, inclusiv 
testele efectuate pentru evaluarea riscurilor 
și activitățile executate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 10 din prezenta propunere de regulament, autoritățile de 
supraveghere a pieței pot percepe operatorului economic în cauză taxe pentru costurile 
distrugerii sau scoaterii din uz a unui produs care prezintă un risc. Deși distrugerea unui 
produs este costisitoare, la fel sunt și testele de laborator, astfel cum a subliniat Comisia în 
planul său de acțiune multianual. Prin urmare, este în conformitate cu articolul 10 ca 
operatorul economic care introduce pe piață un produs nesigur să suporte costurile acestor 
teste.

Amendamentul 311
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6



PE516.934v02-00 146/189 AM\1002709RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot percepe taxe care să acopere integral 
sau parțial costurile activităților lor, 
inclusiv testele efectuate pentru evaluarea 
riscurilor, în cazul în care iau măsuri în 
conformitate cu alineatul (1).

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței
solicită subcontractanților să perceapă 
direct costurile serviciilor lor operatorului 
economic în cauză, cu excepția cazului în 
care autoritatea de supraveghere a pieței 
consideră această măsură 
disproporțională, în cazul în care iau 
măsuri în conformitate cu alineatul (1).
Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
percepe taxe care să acopere integral sau 
parțial costurile activităților lor, inclusiv 
testele efectuate pentru evaluarea riscurilor 
și activitățile executate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 10 din prezenta propunere de regulament, autoritățile de 
supraveghere a pieței pot percepe operatorului economic în cauză taxe pentru costurile 
distrugerii sau scoaterii din uz a unui produs care prezintă un risc. Deși distrugerea unui 
produs este costisitoare, la fel sunt și testele de laborator, astfel cum a subliniat Comisia în 
planul său de acțiune multianual. Prin urmare, este în conformitate cu articolul 10 ca 
operatorul economic care introduce pe piață un produs nesigur să suporte costurile acestor 
teste.

Amendamentul 312
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței
pot percepe taxe care să acopere integral 
sau parțial costurile activităților lor, 
inclusiv testele efectuate pentru evaluarea 
riscurilor, în cazul în care iau măsuri în 
conformitate cu alineatul (1).

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
percep taxe operatorilor economici care
declară punerea în liberă circulație a 
produselor neconforme și a produselor 
care prezintă un risc, care să acopere 
integral sau parțial costurile activităților 
lor, inclusiv testele efectuate pentru 
evaluarea riscurilor, în cazul în care iau 
măsuri în conformitate cu alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 313
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot percepe taxe care să acopere integral 
sau parțial costurile activităților lor, 
inclusiv testele efectuate pentru evaluarea 
riscurilor, în cazul în care iau măsuri în 
conformitate cu alineatul (1).

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot percepe taxe care să acopere integral 
sau parțial costurile activităților lor, 
inclusiv testele efectuate pentru evaluarea 
riscurilor, în cazul în care iau măsuri în 
conformitate cu alineatul (1). În plus, 
subcontractanții însărcinați de autoritatea 
de supraveghere a pieței cu distrugerea 
sau testarea produselor pot percepe taxe 
care să acopere integral sau parțial 
costurile activităților lor. Taxele sunt 
facturate direct producătorului sau 
importatorului verificat.

Or. de

Amendamentul 314
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Importuri personale
(1) În cazul în care un produs intră în 
Uniune însoțit de o persoană fizică, în 
posesia fizică a acesteia și pare în mod 
rezonabil destinat uzului personal, 
punerea sa în liberă circulație nu se 
suspendă în temeiul articolului 14 
alineatul (3), cu excepția cazurilor în care 
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utilizarea produsului poate pune în 
pericol sănătatea și viața persoanelor, a 
animalelor sau a plantelor.
(2) Un produs se consideră a fi destinat 
uzului personal al unei persoane fizice 
care îl introduce în Uniune dacă are un 
caracter ocazional și este destinat exclusiv 
utilizării de către persoana respectivă sau 
de către familia sa, iar natura sau 
cantitatea produsului nu indică nicio 
intenție de comercializare.

Or. en

Amendamentul 315
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de 60 de zile de la 
comunicarea adresată de Comisie statelor 
membre, în temeiul articolului 20 alineatul
(4), cu privire la orice refuz de a pune un 
produs în liberă circulație de către statul 
membru care a făcut notificarea inițială, un 
stat membru poate prezenta obiecții cu 
privire la refuzul respectiv în cazul în care 
acesta se referă la un produs care face 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii. Statul membru precizează 
motivele pentru care obiectează, indică 
orice diferență față de propria evaluare a 
riscului pe care îl prezintă produsul și 
menționează orice circumstanțe speciale și 
orice informații suplimentare referitoare la 
produsul în cauză.

(1) În termen de 15 zile de la comunicarea 
adresată de Comisie statelor membre, în 
temeiul articolului 20 alineatul (4), cu 
privire la orice refuz de a pune un produs 
în liberă circulație de către statul membru 
care a făcut notificarea inițială, un stat 
membru poate prezenta obiecții cu privire 
la refuzul respectiv în cazul în care acesta 
se referă la un produs care face obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii. Statul 
membru precizează motivele pentru care 
obiectează, indică orice diferență față de 
propria evaluare a riscului pe care îl 
prezintă produsul și menționează orice 
circumstanțe speciale și orice informații 
suplimentare referitoare la produsul în 
cauză.

Or. es

Justificare

Termenul de 60 de zile pentru a prezenta obiecții în legătură cu o măsură adoptată este prea 
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mare și aduce prejudicii OE. În acest termen, împreună cu cel pe care îl utilizează Comisia 
pentru rezoluție, autoritățile de supraveghere ar fi putut lua măsuri de limitare a 
comercializării produsului ca măsură de precauție sau ar fi putut refuzat un import și să îl 
returneze în țara de proveniență. Informațiile pe care le furnizează statul membru care a 
făcut notificarea, împreună cu notificarea: raportul de testare, justificarea măsurii și 
evaluarea riscului, sunt suficiente pentru a stabili într-un termen scurt dacă măsura este 
adecvată sau nu și nu este necesar să se aștepte 60 de zile.

Amendamentul 316
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru ridică o 
obiecție în temeiul alineatului (1) sau în 
cazul în care Comisia consideră că refuzul 
poate fi în contradicție cu legislația 
Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere 
consultări cu operatorul sau operatorii 
economici relevanți și procedează la 
evaluarea refuzului, ținând cont de toate 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

(3) În cazul în care un stat membru ridică o 
obiecție în temeiul alineatului (1) sau în 
cazul în care Comisia consideră că refuzul 
poate fi în contradicție cu legislația 
Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere 
consultări cu statul membru care a făcut 
notificarea, cu operatorii economici 
relevanți și procedează la evaluarea
măsurilor naționale, în termen de 
maximum 60 de zile, ținând cont de toate 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

Or. es

Justificare

Pentru a evita aceste prejudicii pentru OE, se propune stabilirea a două termene: un termen 
mai scurt de 15 zile pentru prezentarea obiecțiilor și menținerea celuilalt termen de 60 de zile 
pentru luarea unei hotărâri de către Comisie. Este esențială consultarea statului membru 
care a făcut notificarea, întrucât el dispune de toate dovezile care au determinat măsura.

Amendamentul 317
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) De fiecare dată când se prezintă o 
obiecție în termenul de 15 zile de la 
punctul 1, de către Comisie sau statul 
membru, Comisia o comunică tuturor 
statelor membre prin intermediul 
punctelor de contact ale RAPEX.

Or. es

Justificare

Pentru autoritățile de supraveghere a pieței, este fundamental să se cunoască faptul dacă a 
fost pusă în discuție o măsură adoptată pentru un produs care se presupune că este un produs 
nesigur, comunicată prin intermediul RAPEX.

Amendamentul 318
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc, în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc grav pentru 
sănătatea și siguranța consumatorilor, în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 319
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc, în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc grav, în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc, în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc grav, în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura eficiența RAPEX, domeniul său de aplicare ar trebui limitat la produsele 
care prezintă un risc grav, în timp ce restul produselor ar trebui gestionate prin ICSMS.
Acest lucru ar ajuta statele membre să reacționeze în mod mai eficient la notificări prin 
diferențierea între produsele periculoase și produsele care sunt pur și simplu neconforme sau 
prezintă riscuri limitate și, prin urmare, nu impun măsuri urgente pentru protecția siguranței 
consumatorilor. Dispoziția actuală ar putea supraîncărca RAPEX și amenința eficiența 
acestuia.

Amendamentul 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc, în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Comisia administrează sistemul de 
schimb rapid de informații (RAPEX).
Statele membre folosesc sistemul RAPEX 
pentru schimbul de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc 
semnificativ, în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. de

Justificare

RAPEX ar trebui utilizat numai în cazul în care produsul respectiv implică un risc 
considerabil. Pentru toate celelalte cazuri ar trebui să se utilizeze în continuare ICSMS, 
pentru a putea controla fluxul de date. Un exces de notificări prin RAPEX poate crea 
impresia falsă că în Europa se produc extrem de multe produse defecte. Acest lucru ar dăuna 
reputației firmelor europene.

Amendamentul 322
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Participarea la RAPEX este deschisă 
țărilor candidate, țărilor terțe sau 
organizațiilor internaționale în cadrul și în 
conformitate cu acordurile încheiate între 
Uniune și aceste state sau organizații. Orice 
astfel de acord se bazează pe reciprocitate 
și include dispoziții referitoare la 
confidențialitate corespunzătoare celor 
aplicabile în Uniune.

(4) Participarea la RAPEX este deschisă 
țărilor candidate, țărilor terțe sau 
organizațiilor internaționale în cadrul și în 
conformitate cu acordurile încheiate între 
Uniune și aceste state sau organizații. Orice 
astfel de acord se bazează pe reciprocitate 
și include dispoziții referitoare la 
confidențialitate și protecția datelor cu 
caracter personal corespunzătoare celor 
aplicabile în Uniune.

Or. de

Amendamentul 323
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Participarea la RAPEX este deschisă 
țărilor candidate, țărilor terțe sau 
organizațiilor internaționale în cadrul și în 
conformitate cu acordurile încheiate între 
Uniune și aceste state sau organizații. Orice 
astfel de acord se bazează pe reciprocitate 
și include dispoziții referitoare la 
confidențialitate corespunzătoare celor 
aplicabile în Uniune.

(4) Participarea la RAPEX este deschisă 
țărilor candidate, țărilor terțe sau 
organizațiilor internaționale în cadrul și în 
conformitate cu acordurile încheiate între 
Uniune și aceste state sau organizații. Orice 
astfel de acord se bazează pe reciprocitate 
și include dispoziții referitoare la 
confidențialitate corespunzătoare celor 
aplicabile în Uniune, precum și dispoziții 
speciale privind protecția datelor cu 
caracter personal, astfel cum se solicită la 
articolul 25 din Directiva 95/46/CE și la 
articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

Or. en

Justificare

Pe lângă dispozițiile generale privind confidențialitatea, trebuie respectate și dispoziții 
specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul 324
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia publică un rezumat 
săptămânal al produselor care prezintă un 
risc grav raportate de autoritățile 
naționale. Rezumatul săptămânal 
cuprinde măsurile luate de autoritățile 
naționale, precum și măsurile luate în 
mod voluntar de operatorii economici.

Or. en
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Amendamentul 325
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea prin RAPEX a produselor care 
prezintă un risc

Notificarea prin RAPEX a produselor care 
prezintă un risc grav

Or. en

Amendamentul 326
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea prin RAPEX a produselor care 
prezintă un risc

Notificarea prin RAPEX a produselor care 
prezintă un risc grav

Or. en

Amendamentul 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea prin RAPEX a produselor care 
prezintă un risc

Notificarea prin RAPEX a produselor care 
prezintă un risc grav

Or. en

Justificare

Pentru a asigura eficiența RAPEX, domeniul său de aplicare ar trebui limitat la produsele 
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care prezintă un risc grav, în timp ce restul produselor ar trebui gestionate prin ICSMS.
Acest lucru ar ajuta statele membre să reacționeze în mod mai eficient la notificări prin 
diferențierea între produsele periculoase și produsele care sunt pur și simplu neconforme sau 
prezintă riscuri limitate și, prin urmare, nu impun măsuri urgente pentru protecția siguranței 
consumatorilor. Dispoziția actuală ar putea supraîncărca RAPEX și amenința eficiența 
acestuia.

Amendamentul 328
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice măsură corectivă luată de 
operatorii economici în temeiul articolului 
9 alineatul (3);

(a) orice măsură corectivă luată de 
operatorii economici;

Or. en

Amendamentul 329
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice măsură corectivă luată de 
operatorii economici în temeiul articolului 
9 alineatul (3);

(a) orice măsură corectivă luată de 
operatorii economici în temeiul articolului 
9 alineatul (4) literele (c) și (d);

Or. en

Justificare

Limitarea utilizării RAPEX doar la notificarea cazurilor de produse care prezintă un risc 
grav.

Amendamentul 330
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsurile adoptate în caz de 
neconformități formale neremediate care 
ar putea genera un risc grav [articolul 9 
alineatul (2)].

Or. es

Justificare

Obiectivul RAPEX este de a preveni riscurile și, de aceea, cuprinde măsurile adoptate cu 
privire la produsele care ar putea genera un risc. Se consideră că în această înșiruire de 
notificări lipsesc cele pe care le adoptă operatorii economici în legătură cu produsele 
periculoase care există deja pe piață. Directiva privind siguranța generală a produselor 
(DSGP) în vigoare impune notificarea lor de către RAPEX, deoarece nu se înțelege motivul 
excluderii lor. În acest mod, acestea vor fi publicate pe site și consumatorii și orice persoană 
interesată le vor putea consulta. De asemenea, este necesar să se notifice măsurile adoptate 
înainte ca neconformitățile formale să poată genera un risc grav (absența avertismentelor de 
siguranță, pictograme de periculozitate, instrucțiuni de utilizare etc.) atunci când operatorul 
economic nu a dorit să remedieze neconformitatea.

Amendamentul 331
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) măsurile comunicate de operatorii 
economici autorităților de supraveghere a 
pieței în temeiul articolului 8 alineatul 
(9), articolului 10 alineatul (7) și articolul 
11. alineatul (5) din Regulamentul privind 
siguranța produselor de consum (RSPC).

Or. es

Amendamentul 332
Heide Rühle
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant.

Or. en

Amendamentul 333
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care punctul de contact RAPEX are 
motive să creadă că efectele riscului 
prezentat de un produs nu depășesc 
teritoriul statului membru din care face 
parte.

eliminat

Or. en

Amendamentul 334
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care punctul de contact RAPEX are motive 
să creadă că efectele riscului prezentat de 
un produs nu depășesc teritoriul statului 
membru din care face parte.

Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care punctul de contact RAPEX are motive 
să creadă că efectele riscului grav prezentat 
de un produs nu depășesc teritoriul statului 
membru din care face parte.

Or. en
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Amendamentul 335
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) natura și nivelul riscului, inclusiv un 
rezumat al rezultatelor evaluării 
riscurilor;

(a) datele necesare pentru identificarea 
produsului;

Or. es

Justificare

Este necesar să se asigure legislația aplicabile produsului referitoare la evaluarea siguranței 
și, mai mult, la evaluarea riscului.

Amendamentul 336
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) natura oricărei situații de nerespectare 
a legislației de armonizare a Uniunii;

(b) natura și nivelul riscului și rezumatul 
rezultatelor evaluării siguranței și ale 
evaluării riscului;

Or. es

Justificare

Nu este clar dacă trebuie să se indice neconformitățile produselor nearmonizate, pe care 
trebuie să le notifice, de asemenea, RAPEX. De aceea, se propune să se discute într-un mod 
mai general despre legislația Uniunii.

Amendamentul 337
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele necesare pentru identificarea 
produsului;

(c) datele necesare pentru identificarea și 
trasabilitatea produsului;

Or. de

Amendamentul 338
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele necesare pentru identificarea 
produsului;

(c) natura oricărei situații de nerespectare 
a legislației Uniunii;

Or. es

Amendamentul 339
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) originea și lanțul de aprovizionare al 
produsului;

(d) natura măsurii sau a acțiunii corective 
sau de alt tip adoptate și dacă aceasta este 
voluntară sau obligatorie;

Or. es

Amendamentul 340
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) natura măsurii sau a acțiunii corective 
adoptate și dacă aceasta este voluntară, 
aprobată, solicitată;

(f) originea și lanțul de aprovizionare al 
produsului;

Or. es

Justificare

Măsurile adoptate cu privire la un produs care implică un risc pot fi obligatorii sau 
voluntare, însă în ambele cazuri sunt invariabil aprobate și necesare, de aceea, nu este 
necesar să se indice acest fapt. În ceea ce privește lista datelor care vor fi incluse în formular, 
se pare că este necesar să se stabilească o ordine logică, de aceea, se propun modificări.
Astfel, datele de furnizat trebuie să cuprindă în primul rând datele de identificare a 
produsului, apoi cele privind riscurile, urmate de cele legate de nerespectarea legislației, de 
măsura adoptată, data adoptării etc.

Amendamentul 341
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) un site internet și detalii de contact 
alternative pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 342
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) dacă produsul este cunoscut ca fiind 
contrafăcut;

Or. en
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Amendamentul 343
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă produsul este cunoscut ca fiind 
contrafăcut;

Or. en

Amendamentul 344
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o notificare se referă 
la un produs care nu respectă legislația de 
armonizare a Uniunii, informațiile 
furnizate trebuie să se indice, de 
asemenea, dacă neconformitatea se 
datorează:

eliminat

(a) fie neîndeplinirii de către produs a 
cerințelor legislației aplicabile;
(b) fie deficiențelor existente în 
standardele armonizate menționate în 
legislația respectivă, care conferă o 
prezumție de conformitate cu cerințele 
respective.
În cazul în care o măsură sau o acțiune 
corectivă menționată la alineatul (1) se 
referă la un produs care a fost supus 
evaluării conformității de către un 
organism notificat, autoritățile de 
supraveghere a pieței se asigură că 
organismul notificat relevant este 
informat cu privire la acțiunea sau 
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măsurile corective luate.

Or. en

Amendamentul 345
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La primirea notificării, Comisia o 
comunică și celorlalte state membre. În 
cazul în care notificarea nu îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatele (1), (2) și 
(3), Comisia o poate suspenda.

(4) La primirea notificării, Comisia o 
comunică fără întârziere operatorului 
economic și celorlalte state membre. În 
cazul în care notificarea nu îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatele (1), (2) și 
(3), Comisia o poate suspenda.

Or. en

Amendamentul 346
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La primirea notificării, Comisia o 
comunică și celorlalte state membre. În 
cazul în care notificarea nu îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatele (1), (2) și 
(3), Comisia o poate suspenda.

(4) La primirea notificării, Comisia o 
comunică și celorlalte state membre. În 
cazul în care notificarea nu îndeplinește 
cerințele administrative prevăzute la 
alineatele (1), (2) și (3), Comisia o poate 
suspenda.

Or. en

Amendamentul 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La primirea notificării, Comisia o 
comunică și celorlalte state membre. În 
cazul în care notificarea nu îndeplinește 
cerințele prevăzute la alineatele (1), (2) și 
(3), Comisia o poate suspenda.

(4) La primirea notificării, Comisia o 
comunică operatorului economic în cauză 
și celorlalte state membre. În cazul în care 
notificarea nu îndeplinește cerințele 
prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), 
Comisia o poate suspenda.

Or. de

Justificare

Operatorii economici ar trebui să fie informați cel puțin concomitent cu publicarea notificării 
RAPEX, pentru a putea lua măsurile corespunzătoare.

Amendamentul 348
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre informează imediat
Comisia cu privire la acțiunea sau măsurile 
luate în urma primirii unei notificări și 
furnizează orice informații suplimentare, 
inclusiv rezultatele oricăror teste sau 
analize efectuate sau orice eventuale 
diferențe de opinie. Comisia transmite de 
îndată aceste informații celorlalte state 
membre.

(5) Statele membre informează cât mai 
repede posibil Comisia cu privire la 
acțiunea sau măsurile luate în urma primirii 
unei notificări și furnizează informațiile
suplimentare, inclusiv rezultatele oricăror 
teste sau analize efectuate sau orice 
eventuale diferențe de opinie. Comisia 
transmite de îndată aceste informații 
celorlalte state membre.

Or. es

Justificare

După primirea unei notificări, autoritățile de supraveghere a pieței (ASP) trebuie să verifice 
dacă produsul respectiv există pe piața sa și să contacteze operatorul economic (OE), dacă 
este cunoscut. Dacă la momentul respectiv nu acceptă retragerea, trebuie să i se acorde 
câteva zile pentru a fi ascultat, de aceea este foarte dificil să se informeze „imediat” Comisia 
și mult mai dificil să li se transmită rezultatele testărilor etc. Ar trebui să se încerce să nu se 
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producă derogări de la utilizarea cuvântului „imediat”, atât de important în acest 
regulament. Pe de altă parte, pentru a avea un răspuns din partea ASP, trebuie să se țină 
seama de termenele stabilite la articolele 11 și 18 pentru ca statele membre și Comisia să 
reacționeze la măsurile notificate sau termenul care trebuie acordat OE la articolul 10 
alineatul (3) (nu mai mic de 10 zile) pentru a fi ascultați, după acordarea unui alt termen (o 
perioadă adecvată), la articolul 9 alineatul (3).

Amendamentul 349
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Este posibil să se actualizeze 
informațiile referitoare la un produs 
notificat în sistemul RAPEX.

Or. en

Amendamentul 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Dacă este cazul, informațiile 
referitoare la un produs notificat în 
RAPEX trebuie actualizate.

Or. de

Justificare

Actualizarea informațiilor din RAPEX referitoare la un produs ar trebui să fie posibilă dacă, 
exemplu, aceste informații au devenit caduce.

Amendamentul 351
Heide Rühle
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia administrează un sistem de 
informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței (information and 
communication system for market 
surveillance - ICSMS) pentru colectarea și 
depozitarea structurată a informațiilor 
referitoare la aspectele care țin de 
supravegherea pieței, în special a 
următoarelor informații:

Comisia administrează un sistem de 
informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței (information and 
communication system for market 
surveillance - ICSMS) pentru colectarea și 
depozitarea structurată a informațiilor 
referitoare la aspectele care țin de 
supravegherea pieței. Statele membre 
colectează și introduc în ICSMS în special 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 352
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune la dispoziție o soluție de 
interfață prin care ICSMS să poată fi 
conectat la RAPEX pentru schimbul de 
date dintre aceste sisteme, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 353
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice neconformitate cu legislația de 
armonizare a Uniunii, în afara măsurilor 
sau acțiunilor corective notificate prin 

(e) orice neconformitate cu legislația 
Uniunii, în afara măsurilor sau acțiunilor 
corective notificate prin RAPEX în 
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RAPEX în conformitate cu articolul 20; conformitate cu articolul 20;

Or. es

Justificare

Ar trebui să se înregistreze controalele tuturor produselor armonizate și nearmonizate.

Amendamentul 354
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) orice obiecție ridicată de un stat 
membru în conformitate cu articolul 11 
alineatul (1) sau cu articolul 18 alineatul 
(1) și măsurile subsecvente.

eliminat

Or. es

Justificare

Se evită dublarea sarcinilor. Obiectivele care fac parte dintr-o notificare RAPEX, la 
adoptarea de măsuri și schimbul de informații privind notificarea sunt realizate, de 
asemenea, în acest sistem. Nu se consideră necesară reintroducerea în ICSMS.

Amendamentul 355
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ICSMS conține o evidență a trimiterilor la 
notificările măsurilor sau acțiunilor 
corective transmise prin RAPEX în 
conformitate cu articolul 20.

ICSMS conține o evidență a trimiterilor la 
notificările măsurilor sau acțiunilor 
corective transmise prin RAPEX în 
conformitate cu articolul 20. Comisia va 
dezvolta o interfață între ICSMS și 
RAPEX care va transfera automat 
informațiile despre riscul grav în sistemul 
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RAPEX.

Or. en

Amendamentul 356
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile de supraveghere a pieței
recunosc valabilitatea rapoartelor de 
testare introduse în ICSMS care au fost 
întocmite de către sau pentru omologii lor 
din alte state membre și utilizează 
respectivele rapoarte.

(3) Autoritățile de supraveghere a pieței țin 
seama, în măsura în care este posibil, de 
rapoartele de testare introduse în ICSMS 
care au fost întocmite de către sau pentru 
omologii lor din alte state membre și 
utilizează respectivele rapoarte.

Or. es

Justificare

Este o obligație excesivă. Dispunerea de rapoarte privind un produs constituie un avantaj 
pentru utilizarea înaintea OE. Cu toate acestea, dacă OE nu le acceptă, ASP trebuie să 
înceapă din nou să preleveze probe de pe piață. De asemenea, trebuie să se țină seama de 
faptul că produsele de pe altă piață pot să aparțină unui articol sau unui lot diferit și să nu 
răspundă la fel. În plus, luarea în considerare a rapoartelor de testare ale altor ASP este 
prevăzută deja la articolul 9 alineatul (1) ultimul paragraf, în mod generic, și nu este 
menționată în rapoartele introduse în mod specific în ICSMS.

Amendamentul 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Baza de date paneuropeană privind 

rănirile
(1) Comisia Europeană înființează și 
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coordonează o bază de date paneuropeană 
privind rănirile, care ar acoperi toate 
tipurile de răniri și în special pe cele 
legate de produse utilizate la domiciliu 
sau pentru activități de recreare, de 
transport și de muncă.
(2) Autoritățile de supraveghere a pieței 
competente instituite de statele membre 
contribuie la înființarea bazei de date și 
furnizează către baza de date privind 
rănirile complete și în conformitate cu 
legile europene și naționale privind 
protecția datelor.
(3) Comisia sprijină coordonarea 
colectării datelor din statele membre și 
exploatarea bazei de date.

Or. en

Amendamentul 358
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre pot face schimb 
de informații confidențiale, inclusiv de 
informații transmise prin RAPEX, cu 
autoritățile de reglementare din țări terțe 
sau cu organizații internaționale cu care 
Comisia și statul membru sau un grup de 
state membre au încheiat acorduri de 
confidențialitate bilaterale sau multilaterale 
bazate pe reciprocitate.

Comisia și statele membre pot face schimb 
de informații confidențiale, inclusiv de 
informații transmise prin RAPEX, cu 
autoritățile de reglementare din țări terțe 
sau cu organizații internaționale cu care 
Comisia și statul membru sau un grup de 
state membre au încheiat acorduri de 
confidențialitate bilaterale sau multilaterale 
bazate pe reciprocitate. În cazul în care 
schimbul de date implică date cu caracter 
personal, se aplică Directiva 95/46/CE.

Or. de

Amendamentul 359
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre pot face schimb 
de informații confidențiale, inclusiv de 
informații transmise prin RAPEX, cu 
autoritățile de reglementare din țări terțe 
sau cu organizații internaționale cu care 
Comisia și statul membru sau un grup de 
state membre au încheiat acorduri de 
confidențialitate bilaterale sau multilaterale 
bazate pe reciprocitate.

Comisia și statele membre pot face schimb 
de informații confidențiale, inclusiv de 
informații transmise prin RAPEX, cu 
autoritățile de reglementare din țări terțe 
sau cu organizații internaționale cu care 
Comisia și statul membru sau un grup de 
state membre au încheiat acorduri de 
confidențialitate bilaterale sau multilaterale 
bazate pe reciprocitate. Orice astfel de 
acord include dispoziții referitoare la 
confidențialitate corespunzătoare celor 
aplicabile în Uniune, precum și dispoziții 
speciale privind protecția datelor cu 
caracter personal, astfel cum se solicită la 
articolul 25 din Directiva 95/46/CE și la 
articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

Or. en

Amendamentul 360
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre pot face schimb 
de informații confidențiale, inclusiv de 
informații transmise prin RAPEX, cu 
autoritățile de reglementare din țări terțe 
sau cu organizații internaționale cu care 
Comisia și statul membru sau un grup de 
state membre au încheiat acorduri de 
confidențialitate bilaterale sau multilaterale 
bazate pe reciprocitate.

Comisia împreună cu statele membre pot 
face schimb de informații confidențiale, 
inclusiv de informații transmise prin 
RAPEX, cu autoritățile de reglementare 
din țări terțe sau cu organizații 
internaționale cu care Comisia și statele 
membre au încheiat acorduri de 
confidențialitate bilaterale sau multilaterale 
bazate pe reciprocitate.

Or. es
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Justificare

Informațiile din partea RAPEX, inclusiv cele confidențiale, aparțin tuturor statelor membre, 
de aceea la aceste acorduri trebuie să participe toate acestea. Se va evita cazul în care un 
stat membru nu dorește să încheie acorduri cu o anumită țară terță și un alt stat membru, 
dacă îl determină astfel să îi faciliteze toate informațiile pe care nu le-a furnizat primul dintre 
aceștia. Niciun schimb nu trebuie să se realizeze prin intermediul Comisiei.

Amendamentul 361
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței, la 
primirea unei cereri motivate 
corespunzător din partea unei autorități de 
supraveghere a pieței din alt stat membru, 
furnizează orice informații sau documente 
relevante, efectuează controale, inspecții 
sau investigații și transmite autorității 
solicitante un raport cu privire la acestea, 
precum și cu privire la orice acțiuni 
subsecvente întreprinse.

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței, la 
primirea unei cereri motivate 
corespunzător din partea unei autorități de 
supraveghere a pieței din alt stat membru, 
furnizează asistență într-o măsură 
adecvată autorității solicitante.

Or. en

Amendamentul 362
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței, la 
primirea unei cereri motivate 
corespunzător din partea unei autorități de 
supraveghere a pieței din alt stat membru,
furnizează orice informații sau 
documente relevante, efectuează 
controale, inspecții sau investigații și 

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței, la 
primirea unei cereri motivate 
corespunzător din partea unei autorități de 
supraveghere a pieței din alt stat membru,
care a ales alte căi, va efectua 
investigațiile necesare considerate și 
transmite autorității solicitante un raport cu 
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transmite autorității solicitante un raport cu 
privire la acestea, precum și cu privire la
orice acțiuni subsecvente întreprinse.

privire la orice acțiune subsecventă 
întreprinsă.

Or. es

Justificare

Este excesiv. În general, asistența reciprocă se realizează prin intermediul RAPEX. Cu toate 
acestea, în unele cazuri poate fi necesară această asistență, de aceea se propune ca anterior, 
să se apeleze la alte căi.

Amendamentul 363
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot coopera cu autoritățile competente ale 
țărilor terțe pentru a face schimb de 
informații și de asistență tehnică, pentru a 
promova și facilita accesul la sistemele de 
schimb de informații ale Uniunii, inclusiv 
la sistemul RAPEX în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (4), și pentru a 
promova activitățile legate de evaluarea 
conformității și supravegherea pieței.

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot coopera cu autoritățile competente ale 
țărilor terțe pentru a face schimb de 
informații și de asistență tehnică, pentru a 
promova și facilita accesul la sistemele de 
schimb de informații ale Uniunii, cu 
excepția sistemului RAPEX în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (4), și 
pentru a promova activitățile legate de 
evaluarea conformității și supravegherea 
pieței.

Or. es

Justificare

Deși se ține seama de aceleași criterii cu cele pe care le consideră Comisia pentru a-i permite 
unei țari terțe să poată accesa RAPEX, interpretarea acestor criterii de către state diferite 
poate să difere. Fiind un subiect care implică un grad mare de responsabilitate, care include 
date confidențiale ale tuturor țărilor, se propune ca acesta să fie autorizat de Comisie 
(articolul 22) și aici să se excludă sistemul RAPEX. Alternativ, ambele articole pot fi 
reelaborate respectând informațiile confidențiale ale RAPEX, care aparțin tuturor statelor 
membre.
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Amendamentul 364
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care schimbul de 
informații implică și schimb de date cu 
caracter personal, se aplică Directiva 
96/46/CE.

Or. de

Amendamentul 365
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) EMSF poate invita experți și părți terțe 
să participe la reuniuni sau să furnizeze 
contribuții în scris.

(5) EMSF poate invita experți și părți terțe 
să participe la reuniuni sau să furnizeze 
contribuții în scris. Organizațiile care 
reprezintă interesele industriei, 
întreprinderile mici și mijlocii, 
consumatorii, laboratoarele și 
organismele de evaluare a conformității la 
nivelul Uniunii pot fi consultate cu privire 
la programul anual de supraveghere a 
pieței.

Or. en

Amendamentul 366
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să organizeze proiecte comune de 
supraveghere a pieței și de proiecte de 
testare comune;

(c) să faciliteze organizarea de proiecte 
comune de supraveghere a pieței și de 
proiecte de testare comune;

Or. es

Justificare

Obiectivul Forumului este de a facilita organizarea de proiecte de supraveghere a pieței și de 
programe de formare, precum campanii de informare.

Amendamentul 367
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1– litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să organizeze programe de formare 
profesională și schimburi de funcționari 
naționali;

(e) să faciliteze organizarea de programe 
de formare profesională și schimburi de 
funcționari naționali;

Or. es

Justificare

Obiectivul Forumului este de a facilita organizarea de proiecte de supraveghere a pieței și de 
programe de formare, precum campanii de informare.

Amendamentul 368
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să organizeze campanii de informare și 
programe de vizite comune;

(g) să organizeze campanii de informare și 
programe de vizite comune, inclusiv 
controale la frontiere;
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Or. en

Amendamentul 369
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să organizeze campanii de informare și 
programe de vizite comune;

(g) să faciliteze organizarea de campanii 
de informare și programe de vizite 
comune;

Or. es

Justificare

Obiectivul Forumului este de a facilita organizarea de proiecte de supraveghere a pieței și de 
programe de formare precum campanii de informare.

Amendamentul 370
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) să contribuie la elaborarea unor orientări 
pentru a se asigura o punere în aplicare 
eficientă și uniformă a prezentului 
regulament, ținând seama în mod 
corespunzător de interesele 
întreprinderilor, în special de cele ale 
întreprinderilor mici și mijlocii, și ale altor 
părți interesate;

(j) să contribuie la elaborarea unor orientări 
pentru a se asigura o punere în aplicare 
eficientă și uniformă a prezentului 
regulament, ținând seama în mod 
corespunzător de interesele consumatorilor
și ale altor părți interesate;

Or. de

Amendamentul 371
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) să contribuie la elaborarea unor orientări 
pentru a se asigura o punere în aplicare 
eficientă și uniformă a prezentului 
regulament, ținând seama în mod 
corespunzător de interesele 
întreprinderilor, în special de cele ale 
întreprinderilor mici și mijlocii, și ale altor
părți interesate;

(j) să contribuie la elaborarea unor orientări 
pentru a se asigura o punere în aplicare 
eficientă și uniformă a prezentului 
regulament, ținând seama în mod 
corespunzător de interesele 
întreprinderilor, în special de cele ale 
întreprinderilor mici și mijlocii, de 
protecția consumatorului și ale alte părți 
interesate;

Or. es

Justificare

Interesele întreprinderilor nu ar trebui să influențeze aplicarea efectivă și uniformă a 
prezentului regulament și, într-o astfel de situație, trebuie echilibrate ținând seama în mod 
corespunzător de protecția consumatorilor.

Amendamentul 372
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) să ofere consiliere și asistență Comisiei, 
la cererea acesteia, pentru evaluarea 
oricărui aspect referitor la punerea în 
aplicare a prezentului regulament;

(k) să ofere consiliere și asistență Comisiei, 
statelor membre și Parlamentului 
European, la cererea acestora, pentru 
evaluarea oricărui aspect referitor la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament;

Or. de

Amendamentul 373
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) să contribuie la crearea unei rețele 
europene de laboratoare în domeniul 
siguranței produselor

Or. es

Justificare

Se propune ca Forumul să contribuie la crearea unei rețele de laboratoare în UE (a se vedea 
articolul 28).

Amendamentul 374
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera lb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lb) să organizeze campanii specifice și 
regulate de supraveghere a pieței pentru 
produsele distribuite on-line;

Or. en

Amendamentul 375
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera lc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lc) să asigure în mod adecvat implicarea 
autorităților vamale și cooperarea cu 
acestea;

Or. en
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Amendamentul 376
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ld (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ld) să contribuie la o uniformizare a 
practicilor administrative și de punere în 
aplicare în ceea ce privește supravegherea 
pieței în statele membre;

Or. en

Amendamentul 377
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene
(1) Pentru anumite produse, o categorie 
sau un grup de produse ori pentru riscuri 
specifice unei categorii sau unui grup de 
produse, Comisia, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, poate desemna 
laboratoare de referință ale Uniunii care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la 
alineatul (2).
(2) Fiecare laborator de referință al 
Uniunii trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
(a) dispune de personal calificat 
corespunzător, cu formare profesională 
adecvată în domeniul tehnicilor analitice 
folosite în domeniul lor de competență și 
un nivel adecvat de cunoaștere a 
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standardelor și a practicilor din domeniu;
(b) deține echipamentele și materialele de 
referință necesare pentru a îndeplini 
sarcinile care îi sunt atribuite;
(c) acționează în interes public în mod 
imparțial și independent;
(d) se asigură că personalul respectă 
caracterul confidențial al anumitor 
subiecte, rezultate sau comunicări.
(3) În domeniul în care au fost 
desemnate, laboratoarele de referință ale 
Uniunii, acolo unde este cazul, au 
următoarele sarcini:
(a) efectuează testări ale produselor 
pentru activitățile de supraveghere a pieței 
și pentru investigații;
(b) contribuie la soluționarea litigiilor 
dintre autoritățile statelor membre, 
operatorii economici și organismele de 
evaluare a conformității;
(c) furnizează Comisiei și statelor membre 
consultanță științifică sau tehnică 
independentă;
(d) dezvoltă noi tehnici și metode de 
analiză;
(e) difuzează informațiile și oferă de
cursuri de formare.

Or. en

Justificare

Nu există o justificare clară pentru laboratoarele de referință desemnate ale Uniunii. Astfel 
de funcții există deja în mai multe state membre și ar putea fi utilizate de colegii care nu au 
acces la ele în propriul stat membru. Sarcinile propuse de a contribui la soluționarea 
litigiilor dintre autoritățile statelor membre și de a furniza Comisiei și statelor membre 
consultanță științifică sau tehnică independentă pot fi ușor îndeplinite prin desemnarea unui 
organism existent dintr-un al treilea stat membru.

Amendamentul 378
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene
(1) Pentru anumite produse, o categorie 
sau un grup de produse ori pentru riscuri 
specifice unei categorii sau unui grup de 
produse, Comisia, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, poate desemna 
laboratoare de referință ale Uniunii care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la 
alineatul (2).
(2) Fiecare laborator de referință al 
Uniunii trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii:
(a) dispune de personal calificat 
corespunzător, cu formare profesională 
adecvată în domeniul tehnicilor analitice 
folosite în domeniul lor de competență și 
un nivel adecvat de cunoaștere a 
standardelor și a practicilor din domeniu;
(b) deține echipamentele și materialele de 
referință necesare pentru a îndeplini 
sarcinile care îi sunt atribuite;
(c) acționează în interes public în mod 
imparțial și independent;
(d) se asigură că personalul respectă 
caracterul confidențial al anumitor 
subiecte, rezultate sau comunicări.
(3) În domeniul în care au fost 
desemnate, laboratoarele de referință ale 
Uniunii, acolo unde este cazul, au 
următoarele sarcini:
(a) efectuează testări ale produselor 
pentru activitățile de supraveghere a pieței 
și pentru investigații;
(b) contribuie la soluționarea litigiilor 
dintre autoritățile statelor membre, 
operatorii economici și organismele de 
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evaluare a conformității;
(c) furnizează Comisiei și statelor membre 
consultanță științifică sau tehnică 
independentă;
(d) dezvoltă noi tehnici și metode de 
analiză;
(e) difuzează informațiile și oferă de 
cursuri de formare.

Or. es

Justificare

Nu este necesar să se desemneze laboratoare de referință. Aceasta ar aduce probleme de 
independență, finanțare și imparțialitate. Există deja organismele notificate pentru fiecare 
directivă, care sunt laboratoarele specializate din fiecare categorie de produse și care se 
reunesc periodic pentru a stabili criteriile omogene aplicabile UE și criteriile adecvate 
pentru a contribui la soluționarea litigiilor. Noile laboratoare ar dubla munca acestor 
organisme. În ceea ce privește finanțarea, analizele oneroase pentru acestea, vor trebui 
realizate, de asemenea, de laboratoarele de referință. Ne întrebăm cine va suporta aceste 
cheltuieli. Pentru produsele nearmonizate, pentru a ajunge la criterii comune, considerăm că 
este mai indicat să existe mai multe laboratoare. La noua literă (m) de la articolul 27 se 
propune stabilirea bazelor pentru crearea unei rețele europene de laboratoare care să aibă 
ca stop stabilirea bazelor pentru colaborarea și coordonarea resurselor analitice ale statelor 
membre în domeniul siguranței produselor, pentru cunoașterea datelor ASP. Prin aceasta se 
vor ordona diferitele resurse analitice pe care le oferă toate laboratoarele din UE, se vor 
cunoaște tipurile de testări pe care le realizează fiecare pentru diferite produse și se va 
garanta o capacitate analitică adecvată la nivelul UE. Toate acestea vor contribui la 
îmbunătățirea calității și a siguranței produselor.

Amendamentul 379
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare laborator de referință al Uniunii 
trebuie să îndeplinească următoarele
criterii:

(2) Fiecare laborator de referință al Uniunii 
trebuie să fie independent și îndeplinește
următoarele criterii:

Or. en
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Amendamentul 380
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) este acreditat și controlat de Comisie.

Or. de

Amendamentul 381
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Independența laboratoarelor de 
referință ale Uniunii față de interesele 
comerciale și conflictele de interese 
trebuie asigurată prin procedurile 
specificate în capitolul II din 
Regulamentul nr. 765/2008 privind 
organismele naționale de acreditare.

Or. en

Amendamentul 382
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive.
În cazul în care încălcarea a fost comisă 
intenționat, aceste sancțiuni includ, inter 
alia, sancțiuni administrative pentru 
operatorul economic relevant de până la 
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10 % din cifra de afaceri anuală totală 
din exercițiul financiar precedent;

Or. en

Justificare

Amendamentul modifică AM62 al raportorului și clarifică faptul că ar trebui aplicate 
sancțiuni importante în cazul în care încălcarea regulamentului este comisă intenționat.
Limita generală este similară celei aflate în vigoare în legislația antitrust a Uniunii.

Amendamentul 383
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile menționate la primul 
paragraf au în vedere dimensiunea 
întreprinderilor și, în special, situația 
întreprinderilor mici și mijlocii.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant a 
comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave.

eliminat

Or. es

Justificare

Se propune același lucru ca la RSPC, deoarece se consideră că este competența statelor 
membre.

Amendamentul 384
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile menționate la primul 
paragraf au în vedere dimensiunea 
întreprinderilor și, în special, situația 
întreprinderilor mici și mijlocii.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant a 
comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave.

eliminat

Or. en

Justificare

Textul propus de Comisie este în contradicție cu paragraful anterior întrucât (astfel cum se 
specifică la paragraful anterior) stabilirea sancțiunilor adecvate revine, în mod clar, statelor 
membre.

Amendamentul 385
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile menționate la primul 
paragraf au în vedere dimensiunea 
întreprinderilor și, în special, situația 
întreprinderilor mici și mijlocii.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant a 
comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave.

Atunci când stabilesc sancțiunile, 
autoritățile ar trebui să țină cont de 
veniturile obținute pe piața internă cu 
produsul neconform, daunele economice 
aduse altor operatori care vând produse 
similare sau comparabile în Uniune, 
gravitatea neconformității, recurența 
neconformității, intenția operatorului 
economic care introduce produsul pe 
piață.

Or. en

Amendamentul 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile menționate la primul paragraf 
au în vedere dimensiunea întreprinderilor 
și, în special, situația întreprinderilor mici 
și mijlocii. Sancțiunile pot fi mai severe în 
cazul în care operatorul economic relevant 
a comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru încălcările 
grave.

Nivelul sancțiunilor menționate la primul 
paragraf se stabilește ca proporție din 
valoarea vânzărilor produselor în cauză 
de pe parcursul ultimului an întreg de 
încălcare, în funcție de gravitatea, durata 
și caracterul intenționat al acesteia.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant a comis 
anterior o încălcare similară și pot include 
sancțiuni penale pentru încălcările grave.
În orice caz, sancțiunile nu depășesc 10 % 
din cifra de afaceri totală a societății din 
exercițiul financiar precedent.

Or. en

Justificare

Formularea propusă este bazată pe condițiile care se aplică amenzilor pentru încălcări ale 
normelor de concurență ale UE. Deși amenzile trebuie să aibă efect disuasiv, este adecvat să 
se stabilească un plafon maxim de 10 % din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar 
precedent pentru a evita scoaterea societăților din activitate.

Amendamentul 387
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile menționate la primul paragraf 
au în vedere dimensiunea întreprinderilor 
și, în special, situația întreprinderilor mici 
și mijlocii. Sancțiunile pot fi mai severe în 
cazul în care operatorul economic relevant 
a comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru încălcările 
grave.

Sancțiunile menționate la primul paragraf 
au în vedere gravitatea încălcării și 
valoarea venitului necuvenit obținut în 
urma acesteia. Sancțiunile pot fi mai 
severe în cazul în care operatorul economic 
relevant a comis anterior o încălcare 
similară și pot include sancțiuni penale 
pentru încălcările grave.
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Or. en

Amendamentul 388
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile menționate la primul paragraf 
au în vedere dimensiunea întreprinderilor 
și, în special, situația întreprinderilor mici 
și mijlocii. Sancțiunile pot fi mai severe în 
cazul în care operatorul economic relevant 
a comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru încălcările 
grave.

Sancțiunile menționate la primul paragraf 
au în vedere gravitatea încălcării,
dimensiunea întreprinderilor și, în special, 
situația IMM-urilor, precum și rolul 
respectiv pe care acestea îl joacă în lanțul 
de furnizare, cu privire în special la 
activitatea desfășurată efectiv de 
operatorul economic în cadrul procesului 
productiv și la capacitatea sa de a 
influența siguranța produsului.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic responsabil cu 
prima introducere pe piață a comis 
anterior o încălcare similară și pot include 
sancțiuni penale pentru încălcările grave.

Or. it

Amendamentul 389
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
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aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
siguranței publice și a altor interese 
publice, ținând seama de impactul său 
asupra întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii.

aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
siguranței publice și a altor interese 
publice, ținând seama de impactul său 
asupra întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii. În 
completarea verificărilor realizate de 
autoritățile de supraveghere a pieței, ar
trebui prevăzute și verificări efectuate de 
organisme terțe independente, precum și, 
în special, prelevarea de probe dintr-un 
număr reprezentativ de produse de către 
un organism de verificare terț.

Or. de

Amendamentul 390
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv evaluează dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
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în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
siguranței publice și a altor interese 
publice, ținând seama de impactul său 
asupra întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii.

în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
siguranței publice și a altor interese 
publice, ținând seama de impactul său 
asupra întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, 
raportul respectiv explorează soluții noi și
inovatoare, bazate pe piață, care ar putea 
completa în mod eficient acțiunile de 
supraveghere a pieței întreprinse de 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
include, însă nu se limitează la explorarea 
potențialului sistemelor obligatorii de 
verificare de către terți, alături de 
colectarea și eșantionarea obligatorii de 
către terți a produselor testate.

Or. en

Justificare

Propunerea vizează menționarea sistemelor obligatorii de verificare de către terți, alături de 
colectarea și eșantionarea obligatorii de către terți pentru produsele în cauză. Un aspect-
cheie pentru eficiență este de a asigura că verificarea de către terți se bazează pe eșantioane 
reprezentative ale produselor.

Amendamentul 391
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv evaluează dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
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legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
siguranței publice și a altor interese 
publice, ținând seama de impactul său
asupra întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii.

legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, e 
eficienței energetice, a siguranței publice 
și a altor interese publice, ținând seama de 
impactul său asupra întreprinderilor, în 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii. În plus, raportul respectiv 
explorează soluții noi și inovatoare, 
bazate pe piață, care ar putea completa în 
mod eficient acțiunile de supraveghere a 
pieței întreprinse de autoritățile de 
supraveghere a pieței și include, însă nu 
se limitează la explorarea potențialului 
sistemelor obligatorii de verificare de 
către terți, alături de colectarea și 
eșantionarea obligatorii de către terți a 
produselor testate.

Or. en

Justificare

Propunerea vizează menționarea sistemelor obligatorii de verificare de către terți, alături de 
colectarea și eșantionarea obligatorii de către terți pentru produsele în cauză. Un aspect-
cheie pentru eficiență este de a asigura că verificarea de către terți se bazează pe eșantioane 
reprezentative ale produselor.

Amendamentul 392
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) articolele 39, 40, 42 – 45 din Directiva 
2009/48/CE;

(q) articolele 40, 42-45 din Directiva 
2009/48/CE;

Or. en
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