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Amendamentul 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament nu trebuie să 
vizeze serviciile. Însă, pentru a se asigura 
protecția sănătății și siguranței 
consumatorilor, acesta trebuie să se aplice 
produselor care sunt furnizate sau puse la 
dispoziția consumatorilor în contextul 
furnizării de servicii, inclusiv produselor la 
care consumatorii sunt direct expuși în 
timpul furnizării unui serviciu. 
Echipamentele cu care se deplasează sau 
călătoresc consumatorii și care sunt 
exploatate de un furnizor de servicii 
trebuie excluse din domeniul de aplicare 
al prezentului regulament, întrucât 
acestea trebuie tratate împreună cu 
siguranța serviciului furnizat.

(6) Prezentul regulament nu ar trebui să 
vizeze serviciile. Însă, pentru a se asigura 
protecția sănătății și siguranței 
consumatorilor, acesta trebuie să se aplice 
produselor care sunt furnizate sau puse la 
dispoziția consumatorilor în contextul 
furnizării de servicii, inclusiv produselor la 
care consumatorii sunt direct expuși în 
timpul furnizării unui serviciu.

Or. it

Amendamentul 77
Ashley Fox

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ciuda elaborării unei legislații 
sectoriale de armonizare a Uniunii care 
abordează aspectele legate de siguranța 
unor produse sau categorii de produse 
specifice, este practic imposibil să se 
adopte legislație la nivelul Uniunii pentru 
toate produsele de consum care există sau 
care pot fi dezvoltate. Prin urmare, există 

(7) În ciuda elaborării unei legislații 
sectoriale de armonizare a Uniunii care 
abordează aspectele legate de siguranța 
unor produse sau categorii de produse 
specifice, este practic imposibil să se 
adopte legislație la nivelul Uniunii pentru 
toate produsele de consum care există sau 
care pot fi dezvoltate. Prin urmare, există 
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în continuare nevoia unui cadru legislativ 
cu caracter orizontal care să completeze 
lipsurile și să asigure protecția 
consumatorilor care nu este asigurată în 
alt mod, în special în vederea atingerii unui 
înalt nivel de protecție a sănătății și 
siguranței consumatorilor, conform 
cerințelor de la articolul 114 și 
articolul 169 din TFUE.

în continuare nevoia unui cadru legislativ 
cu caracter orizontal care să completeze 
lipsurile, în special în vederea atingerii 
unui înalt nivel de protecție a sănătății și 
siguranței consumatorilor, conform 
cerințelor de la articolul 114 și 
articolul 169 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 78
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește produsele de 
consum care fac obiectul prezentului 
regulament, domeniul de aplicare a 
diferitelor părți ale acestuia trebuie clar 
delimitat de cel al legislației sectoriale de 
armonizare a Uniunii. Deși cerința 
generală de siguranță a produselor și 
dispozițiile conexe trebuie să fie aplicabile 
tuturor produselor de consum, obligațiile 
operatorilor economici nu trebuie să se 
aplice în cazurile în care legislația de 
armonizare a Uniunii prevede obligații 
echivalente, precum cele prevăzute de
legislația Uniunii privind produsele 
cosmetice, jucăriile, aparatele electrice sau 
produsele de construcție.

(8) În ceea ce privește produsele de 
consum care fac obiectul prezentului 
regulament, domeniul de aplicare a 
acestuia ar trebui clar delimitat de cel al 
legislației sectoriale de armonizare a 
Uniunii. Prin urmare, regulamentul nu ar 
trebui să se aplice produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, precum legislația Uniunii privind 
produsele cosmetice, jucăriile, aparatele 
electrice sau produsele de construcție. 

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 2, 5 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice bunurilor armonizate în scopul de a evita 
suprapunerile și redundanțele, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja 
reglementate de legislația de armonizare. O delimitare clară între legislația aplicabilă 
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bunurilor de consum armonizate și celor nearmonizate ar simplifica respectarea de către 
operatorii economici a normelor privind produsul și aplicarea acestora de către autoritățile 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 79
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament nu trebuie limitat la nicio 
tehnică de vânzare a produselor de consum, 
și, prin urmare, include vânzarea la 
distanță.

(10) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament nu trebuie limitat la nicio 
tehnică de vânzare a produselor de consum, 
și, prin urmare, include vânzarea la 
distanță, cum ar fi vânzarea online, 
precum și, printre altele, vânzările 
electronice, online, platforme de vânzări 
etc.

Or. es

Justificare

Considerăm că propunerea trebuie să clarifice dacă prezentul regulament se aplică și 
vânzărilor online. Deși în considerentul (10) se menționează faptul că nu se limitează la 
niciun tip de vânzări, referința la cazul specific al vânzărilor electronice figurează împreună 
cu vânzarea la distanță în considerentul (7) al Directivei generale privind siguranța 
produselor (GPSD), care în propunerea actuală a fost eliminat.

Amendamentul 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În ceea ce privește comerțul online, 
ar trebui acordată o atenție sporită 
dificultăților cu care se confruntă 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
adoptarea de măsuri îndreptate împotriva 
produselor periculoase vândute pe 
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internet. Acest lucru este deosebit de 
important, având în vederea creșterea 
numărului de produse din țări terțe 
vândute pe internet, care nu respectă 
standardele europene și, prin urmare, 
reprezintă un risc pentru sănătatea și 
siguranța consumatorilor. Pentru a 
răspunde acestor provocări, se impune 
dezvoltarea de forme și posibilități de 
control al bunurilor importate. Ar trebui 
elaborate metode speciale destinate 
autorităților vamale și accelerată 
cooperarea dintre acestea și autoritățile 
însărcinate cu controlul aplicării 
normelor. Controalele vamale și 
supravegherea pieței ar trebui consolidate 
și standardizate în cazul produselor 
vândute pe internet.

Or. de

Amendamentul 81
Ashley Fox

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice, de asemenea, produselor de consum 
care, deși nu sunt produse alimentare, 
seamănă cu produsele alimentare și pot fi 
confundate cu acestea, astfel încât 
consumatorii, în special copiii, ar putea să 
le introducă în gură, să le sugă sau să le 
înghită, ceea ce ar putea conduce la 
sufocare, otrăvire, perforarea sau 
obturarea tubului digestiv. Aceste produse 
care imită alimentele au fost reglementate 
până în prezent de Directiva 87/357/CEE a 
Consiliului din 25 iunie 1987 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la produsele care, nefiind ceea 
ce par a fi, pot pune în pericol sănătatea 
sau siguranța consumatorilor, care trebuie

(12) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice, de asemenea, produselor de consum 
care, deși nu sunt produse alimentare, 
seamănă cu produsele alimentare și pot 
induce în eroare anumite persoane, în 
special copii de vârste mici, astfel încât să 
le confunde cu alimente și, prin urmare, 
să le introducă în gură, să le sugă sau să le 
înghită, ceea ce poate conduce la deces 
sau la vătămări corporale. Aceste produse 
care imită alimentele au fost reglementate
până în prezent de Directiva 87/357/CEE a 
Consiliului din 25 iunie 1987 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la produsele care, nefiind ceea 
ce par a fi, pot pune în pericol sănătatea 
sau siguranța consumatorilor, care ar 
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abrogată. trebui abrogată.

Or. en

Amendamentul 82
Heide Rühle

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Produsele nu sunt susceptibile de a 
fi utilizate de consumatori dacă sunt 
destinate, în condiții previzibile în mod 
rezonabil, utilizării exclusive de către 
profesioniști și etichetate în mod explicit 
și prezentate ca atare.

Or. en

Amendamentul 83
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prezentul regulament ar trebui să 
respecte interdicția de comercializare a 
ingredientelor și a produselor cosmetice, 
în special în ceea ce privește testarea pe 
animale.

Or. en

Amendamentul 84
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor trebuie evaluată 
luând în considerare toate aspectele 
relevante, în special caracteristicile și 
modul de prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

(13) Siguranța produselor ar trebui
evaluată luând în considerare toate 
aspectele relevante, în special 
caracteristicile și modul de prezentare al 
acestora, precum și categoriile de 
consumatori care ar putea utiliza produsele 
în condiții previzibile în mod rezonabil, în 
special copiii, persoanele în vârstă și 
persoanele cu handicap, ținând seama de 
vulnerabilitatea acestora. La evaluarea 
riscurilor pentru consumatorii 
vulnerabili, ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită aplicărilor destinate și descrise 
ca atare de producător în instrucțiunile de 
siguranță ale produsului, precum și 
responsabilităților și obligațiilor de 
supraveghere sau de formare care le revin 
membrilor de familie, furnizorilor de 
servicii sau angajatorilor.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (1) paragraful (1) litera (d), depus de 
același autor]

Justificare

Conceptul de „consumatori vulnerabili” acoperă un spectru larg de situații care nu se 
încadrează în condiții normale de răspundere. Prin urmare, riscurile pentru consumatorii 
vulnerabili ar trebui să fie evaluate în conformitate cu probabilitatea ca aceștia să utilizeze 
un produs în condiții previzibile în mod rezonabil.

Amendamentul 85
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor trebuie evaluată 
luând în considerare toate aspectele 
relevante, în special caracteristicile și 

(13) Siguranța produselor ar trebui
evaluată luând în considerare toate 
aspectele relevante, în special 
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modul de prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

caracteristicile, compoziția și modul de 
prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

Or. it

Justificare

Compoziția produsului reprezintă unul dintre elementele-cheie necesare evaluării siguranței

Amendamentul 86
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor trebuie evaluată 
luând în considerare toate aspectele 
relevante, în special caracteristicile și 
modul de prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

(13) Siguranța produselor ar trebui 
evaluată luând în considerare toate 
aspectele relevante, în special 
caracteristicile, autenticitatea și modul de 
prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

Or. fr

Justificare

Autenticitatea este o garanție a siguranței consumatorului, ea contribuie la garantarea 
originii și a conformității produsului și ar trebui, prin urmare, să facă parte integrantă din 
criteriile de evaluare a siguranței produselor.

Amendamentul 87
Heide Rühle
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Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Ar trebui să se considere că 
produsele reglementate de legislația de 
armonizare a Uniunii, care nu stabilește 
cerințe esențiale, dar prin care sau în 
conformitate cu care ar trebui să se țină 
cont de aspectele de sănătate și siguranță 
referitoare la utilizarea unor astfel de 
produse, sunt conforme cu cerința 
generală de siguranță, cu condiția ca 
respectivele produse să respecte această 
legislație.

Or. en

Amendamentul 88
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Prezentul regulament ar trebui să 
țină seama de produsele „atrăgătoare 
pentru copii”, al căror aspect se 
aseamănă în mod clar cu jucăriile și, deși 
nu sunt jucării, pot fi extrem de 
atrăgătoare pentru copii.

Or. en

Justificare

Orice produs ar putea fi „atrăgător pentru copii”deoarece copiii sunt interesați în mod 
frecvent de obiectele pe care le utilizează adulții. Acest lucru face dificilă evaluarea unui 
produs drept „atrăgător pentru copii”. Așadar, producătorul ar trebui să aibă în vedere 
precauții/avertismente speciale numai atunci când aspectul produsului seamănă în mod clar 
cu o jucărie.
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Amendamentul 89
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Siguranța produselor include și 
protecția datelor cu caracter personal și 
aspectele conexe (de exemplu, respectarea 
vieții private din momentul proiectării).

Or. de

Amendamentul 90
Ashley Fox

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Produsele care se adresează în 
special copiilor ar trebui să fie evaluate 
din punct de vedere al nivelului lor de risc 
și ar trebui să se ia măsurile 
corespunzătoare pentru a reduce 
respectivul risc.

Or. en

Amendamentul 91
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita suprapunerea cerințelor 
de siguranță și conflictele cu alte acte 
legislative ale Uniunii, un produs conform
cu legislația sectorială de armonizare a 

(14) Pentru a evita suprapunerea cerințelor 
de siguranță și conflictele cu alte acte 
legislative ale Uniunii, un produs care face 
obiectul legislației sectoriale de 
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Uniunii care urmărește protecția sănătății și 
a securității persoanelor trebuie considerat 
sigur în conformitate cu prezentul
regulament.

armonizare a Uniunii care urmărește 
protecția sănătății și a securității 
persoanelor ar trebui exclus din domeniul 
de aplicare a prezentului regulament.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 5 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice bunurilor armonizate în scopul de a evita 
suprapunerile și redundanțele, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja 
reglementate de legislația de armonizare. O delimitare clară între legislația aplicabilă 
bunurilor de consum armonizate și celor nearmonizate ar simplifica respectarea de către 
operatorii economici a normelor privind produsul și aplicarea acestora de către autoritățile 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Distribuitorul ar trebui să se asigure 
că producătorul și importatorul și-au 
respectat obligațiile, adică au verificat 
indicațiile de pe produs sau de pe ambalaj 
privind denumirea, modelul, marca sau 
adresa la care pot fi contactați 
producătorul și importatorul, precum și 
aplicarea numărului de lot de fabricație, a 
numărului de serie sau a altui element de 
pe produs pentru identificarea acestuia. 
Distribuitorul nu ar trebui să verifice 
fiecare produs în parte decât în cazul în 
care consideră că producătorul sau 
importatorul nu și-a îndeplinit obligațiile.

Or. en
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Amendamentul 93
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Distribuitorul ar trebui să se asigure 
că producătorul și importatorul și-au 
respectat obligațiile, adică au verificat 
indicațiile de pe produs sau de pe ambalaj 
privind denumirea, modelul, marca sau 
adresa la care pot fi contactați 
producătorul și importatorul, precum și 
aplicarea numărului de lot de fabricație, a 
numărului de serie sau a altui element de 
pe produs pentru identificarea acestuia. 
Distribuitorul nu ar trebui să verifice 
fiecare produs în parte decât în cazul în 
care consideră că producătorul sau 
importatorul nu și-a îndeplinit obligațiile.

Or. en

Amendamentul 94
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Distribuitorul ar trebui să se asigure 
că producătorul și importatorul și-au 
respectat obligațiile, adică au verificat 
indicațiile de pe produs sau de pe ambalaj 
privind denumirea, modelul, marca sau 
adresa la care pot fi contactați 
producătorul și importatorul, precum și 
aplicarea numărului de lot de fabricație, a 
numărului de serie sau a altui element de 
pe produs pentru identificarea acestuia.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că distribuitorul nu poate verifica veridicitatea acestor 
elemente, ci doar prezența lor.

Amendamentul 95
Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18bis) Distribuitorul ar trebui să se 
asigure că producătorul și importatorul 
și-au respectat obligațiile, adică 
verificând, cu condiția ca acest lucru să 
nu fie imposibil din punct de vedere 
obiectiv sau excesiv de oneros, prezența 
indicațiilor de pe produs sau de pe 
ambalaj privind denumirea, marca sau 
adresa la care pot fi contactați 
producătorul și importatorul, precum și 
aplicarea numărului de lot de fabricație, a 
numărului de serie sau a altui element de 
pe produs pentru identificarea acestuia. 
Distribuitorul nu ar trebui să verifice 
fiecare produs individual, decât dacă 
acesta consideră că producătorul sau 
importatorul nu și-au îndeplinit 
obligațiile.

Or. it

Amendamentul 96
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Distribuitorul ar trebui să se asigure 
că producătorul și importatorul și-au 
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respectat obligațiile, adică verificând, cu 
condiția ca acest lucru să nu fie imposibil 
din punct de vedere obiectiv sau excesiv
de oneros, prezența indicațiilor de pe 
produs sau de pe ambalaj privind 
denumirea, marca sau adresa la care pot 
fi contactați producătorul și importatorul, 
precum și aplicarea numărului de lot de 
fabricație, a numărului de serie sau a 
altui element de pe produs pentru 
identificarea acestuia. Distribuitorul nu 
ar trebui să verifice fiecare produs 
individual, decât dacă acesta consideră că 
producătorul sau importatorul nu și-au 
îndeplinit obligațiile.

Or. it

Amendamentul 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Asigurarea identificării și a 
trasabilității produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare contribuie
la identificarea operatorilor economici și la 
luarea de măsuri corective eficiente 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, cum ar fi rechemarea unor 
produse precis identificate. Identificarea și 
trasabilitatea produselor garantează deci 
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse trebuie să figureze informații care 
să permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii trebuie să 
elaboreze totodată documentații tehnice 

(20) Este imperativ ca toate produsele 
disponibile pe piața internă europeană să 
fie sigure, pentru a se asigura un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor.
Asigurarea identificării, a indicării originii
și a trasabilității produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare ajută la 
identificarea operatorilor economici și la 
luarea de măsuri corective eficiente 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, cum ar fi rechemarea unor 
produse precis identificate. Identificarea și 
trasabilitatea produselor garantează deci 
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse ar trebui să figureze informații 
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referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
ar trebui să li se ceară să identifice 
operatorii care le-au furnizat și cărora le-au 
furnizat un produs. 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 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament.

care să permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii ar trebui să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite mijloace, precum 
cele electronice. În acest context și sub 
rezerva respectării confidențialității 
necesare, Comisia ar trebui să înființeze o 
bază de date pentru siguranța produselor, 
pentru a spori astfel gradul de 
sensibilizare la produsele periculoase în 
întreaga piață internă. Comisia ar trebui 
să pună la dispoziția organizațiilor de 
protecție a consumatorilor, a experților și 
a autorităților naționale toate informațiile 
relevante. În plus, operatorilor economici 
ar trebui să li se ceară să identifice 
operatorii care le-au furnizat și cărora le-au 
furnizat un produs. 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 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 98
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Asigurarea identificării și a
trasabilității produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare contribuie 
la identificarea operatorilor economici și la 
luarea de măsuri corective eficiente 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, cum ar fi rechemarea unor 
produse precis identificate. Identificarea și 

(20) Asigurarea identificării și a 
trasabilității produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare contribuie 
la identificarea operatorilor economici și la 
luarea de măsuri corective eficiente 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, cum ar fi rechemarea unor 
produse precis identificate. Identificarea și 
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trasabilitatea produselor garantează deci 
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse trebuie să figureze informații care 
să permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii trebuie să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
trebuie să li se ceară să identifice operatorii 
care le-au furnizat și cărora le-au furnizat 
un produs. 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 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament.

trasabilitatea produselor garantează deci 
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse trebuie să figureze informații care 
să permită identificarea lor și a 
producătorului sau, după caz, a 
importatorului. Producătorii ar trebui să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
ar trebui să li se ceară să identifice 
operatorii care le-au furnizat și cărora le-au 
furnizat un produs. 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 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 8 și 10, depuse de același autor)

Justificare

Dacă este obligatoriu ca numele și adresa unui producător din afara UE să apară pe un 
produs importat, aceste informații vor deveni cunoscute concurenților și clienților 
importatorului, consecința fiind că, în viitor, aceștia ar putea trece peste respectivul 
importator și ar putea colabora direct cu producătorul din afara UE. Acest lucru ar 
descuraja importurile realizate de IMM-uri și ar conduce la o denaturare semnificativă a 
concurenței. Prin urmare, se sugerează includerea acestei informații în documentația tehnică.

Amendamentul 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a 
acestuia este diferită de locul de producție 
real. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 
până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 
țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum în 
vederea întreprinderii unor acțiuni 
subsecvente corespunzătoare.

eliminat

Or. de

Justificare

Indicarea originii pentru trasabilitate este inutilă și disproporționată. Obligația de a indica 
numele și adresa producătorului nu aduce nici un beneficiu consumatorului.

Amendamentul 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a 

eliminat
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acestuia este diferită de locul de producție 
real. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 
până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 
țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum în 
vederea întreprinderii unor acțiuni 
subsecvente corespunzătoare.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 7, depus de același autor)

Justificare

Cerința de a indica originea produselor de consum nu a fost abordată nici de evaluarea 
impactului și nu este conținută nici în noul cadru legislativ. Aceasta nu ar îmbunătăți 
siguranța consumatorilor sau trasabilitatea produsului, care sunt deja asigurate prin alte 
mijloace în legislația armonizată și în RSPC. De asemenea, ar induce în eroare consumatorii 
de produse care provin dintr-un lanț complex de aprovizionare la nivel mondial. În cele din 
urmă, punerea sa în aplicare ar fi costisitoare pentru operatorii economici și autoritățile 
publice.

Amendamentul 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a 
acestuia este diferită de locul de producție 
real. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 

eliminat
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până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 
țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum în 
vederea întreprinderii unor acțiuni 
subsecvente corespunzătoare.

Or. de

Justificare

Obligativitatea indicării originii nu va ridica gradul de siguranță a produsului. Adresa 
producătorului și numărul de identificare trebuie indicate și în prezent pe produse și asigură 
astfel trasabilitatea. O corelare a siguranței produselor cu normele prevăzute în codul vamal 
presupune eforturi financiare și de timp considerabile pentru întreprinderea în cauză.

Amendamentul 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a 
acestuia este diferită de locul de producție 
real. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 
până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 
țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum în 
vederea întreprinderii unor acțiuni 
subsecvente corespunzătoare.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în completarea 
cerințelor de bază privind trasabilitatea, 
referitoare la numele și adresa 
producătorului. În speță, indicarea țării de 
origine contribuie la identificarea locului 
de producție efectiv în toate cazurile în 
care producătorul nu poate fi contactat sau 
adresa menționată a acestuia este diferită 
de locul de producție real. Astfel de 
informații pot înlesni sarcina autorităților 
de supraveghere a pieței de a urmări 
proveniența produsului până la locul de 
producție efectiv și permit stabilirea unei 
legături cu autoritățile din țările de origine 
în cadrul cooperării bilaterale sau 
multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare.

(21) Asigurarea trasabilității unui produs 
pe durata întregului ciclu de viață și 
etichetele de identificare care permit 
stabilirea țării de origine a produsului și a 
producătorului responsabil sunt elemente 
necesare, de o importanță majoră. În 
același timp, însă, măsurile 
corespunzătoare nu ar trebui să conducă 
la eforturi administrative disproporționat 
de ridicate. Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a acestuia 
este diferită de locul de producție real. 
Totodată, indicarea originii poate ajuta 
consumatorii să dobândească informații 
legate de sustenabilitatea unui produs în 
raport cu standardele sociale și de mediu, 
precum și informații generale legate de 
siguranță și calitate. Astfel de informații 
pot înlesni sarcina autorităților de 
supraveghere a pieței de a urmări 
proveniența produsului până la locul de 
producție efectiv și permit stabilirea unei 
legături cu autoritățile din țările de origine 
în cadrul cooperării bilaterale sau 
multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare. Prin urmare, Comisia ar 
trebui să joace un rol mai activ în 
coordonarea activităților autorităților 
europene de supraveghere a pieței, ale 
autorităților vamale și ale altor autorități 
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competente din statele membre și țările 
terțe.

Or. de

Amendamentul 104
Gino Trematerra

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în completarea 
cerințelor de bază privind trasabilitatea, 
referitoare la numele și adresa 
producătorului. În speță, indicarea țării de 
origine contribuie la identificarea locului 
de producție efectiv în toate cazurile în 
care producătorul nu poate fi contactat sau 
adresa menționată a acestuia este diferită 
de locul de producție real. Astfel de 
informații pot înlesni sarcina autorităților 
de supraveghere a pieței de a urmări 
proveniența produsului până la locul de 
producție efectiv și permit stabilirea unei 
legături cu autoritățile din țările de origine 
în cadrul cooperării bilaterale sau 
multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare.

(21) Indicarea originii vine în completarea 
cerințelor de bază privind trasabilitatea, 
referitoare la numele și adresa 
producătorului. În speță, indicarea țării de 
origine contribuie la identificarea locului 
de producție efectiv în toate cazurile în 
care producătorul nu poate fi contactat sau 
adresa menționată a acestuia este diferită 
de locul de producție real. Procesele 
comerciale de achiziție moderne și de 
prelucrare a materialelor sunt de așa 
natură încât indicarea țării de origine a 
produsului finit nu este suficientă pentru 
a furniza consumatorului o informație 
completă și veridică privind proveniența 
reală a acestuia. Indicarea țării de origine 
a materialelor care compun produsul 
garantează consumatorului dreptul de a 
alege în cunoștință de cauză. Astfel de 
informații pot înlesni sarcina autorităților 
de supraveghere a pieței de a urmări 
proveniența produsului până la locul de 
producție efectiv și permit stabilirea unei 
legături cu autoritățile din țările de origine 
în cadrul cooperării bilaterale sau 
multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare.

Or. it
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Amendamentul 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Indicarea originii produselor 
reprezintă unicul instrument care 
garantează că o informație exactă privind 
proveniența efectivă a produsului este 
furnizată consumatorului.
Numai indicarea numelui producătorului, 
astfel cum este prevăzută de obligațiile 
care revin operatorilor economici, nu 
permite în mod necesar determinarea 
locului de producție și poate induce în 
eroare consumatorii. 
Indicația de origine trebuie să fie astfel 
aplicată în mod clar și vizibil, pentru că 
facilitează un comportament mai în 
cunoștință de cauză al consumatorilor în 
achiziția de produse care pot, având mai 
multe informații, să țină cont de elemente 
ulterioare de evaluare privind lanțul de 
producție sau standarde ridicate sub 
profilul calitativ, social și de mediu.

Or. it

Amendamentul 106
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Procedurile de solicitare a unor 
standarde europene în sprijinul prezentului 
regulament și cele cu privire la obiecțiile 
formale împotriva acestora trebuie
prevăzute în prezentul regulament și 
trebuie aliniate la Regulamentul (UE) 

(24) Procedurile de solicitare a unor 
standarde europene în sprijinul prezentului 
regulament și cele cu privire la obiecțiile 
formale împotriva acestora ar trebui
prevăzute în prezentul regulament și 
trebuie aliniate la Regulamentul (UE) 
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nr. 1025/2012. Prin urmare, pentru a 
asigura o coerență globală în materie de 
standardizare europeană, cererile de 
standarde europene sau obiecțiile față de 
un standard european trebuie prezentate 
comitetului înființat prin regulamentul 
menționat, după consultarea 
corespunzătoare a experților în domeniul 
siguranței produselor de consum din țările
membre.

nr. 1025/2012. Prin urmare, pentru a 
asigura o coerență globală în materie de 
standardizare europeană, cererile de 
standarde europene sau obiecțiile față de 
un standard european ar trebui prezentate 
comitetului înființat prin regulamentul 
menționat, după consultarea 
corespunzătoare a experților în domeniul 
siguranței produselor de consum din statele
membre și a părților interesate relevante.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (1), depus de același autor]

Justificare

La stabilirea conținutului noilor standarde europene de siguranță, Comisia ar trebui să țină 
seama, după caz, de opiniile părților interesate pentru a se asigura că aceste standarde sunt 
relevante, proporționale și eficace.

Amendamentul 107
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei trebuie să i se acorde 
competențe de executare în ceea ce 
privește scutirea de la obligația de a 
informa autoritățile de supraveghere a 
pieței cu privire la produsele care prezintă 
un risc, în ceea ce privește tipul de suport 
de date și amplasarea sa pe produs în 
scopul sistemului de trasabilitate, în ceea 
ce privește cererile de standardizare 
adresate organizațiilor europene de 
standardizare și în ceea ce privește 
deciziile privind obiecțiile formale față de 
standardele europene. Aceste competențe 
trebuie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competențe de executare în ceea ce 
privește scutirea de la obligația de a 
informa autoritățile de supraveghere a 
pieței cu privire la produsele care prezintă 
un risc, în ceea ce privește tipul de suport 
de date și amplasarea sa pe produs în 
scopul sistemului de trasabilitate și în ceea 
ce privește deciziile privind obiecțiile 
formale față de standardele europene. 
Aceste competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (1), depus de același autor]

Justificare

Noile standarde de siguranță pentru produsele de consum, conforme cu articolul 4, ar trebui 
să fie considerate o completare a actului de bază prin adăugarea unor elemente neesențiale 
în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Având în vedere caracterul foarte general al 
articolului 4, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a revoca și 
de a formula obiecții împotriva unui mandat deținut de Comisie pentru elaborarea de noi 
standarde. Prin urmare, mandatul ar trebui să fie adoptat printr-un act delegat.

Amendamentul 108
Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a menține un nivel ridicat de 
sănătate și siguranță a consumatorilor, 
Comisiei trebuie să i se confere 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
în ceea ce privește produsele pentru care 
nu este necesară indicarea numelui și a 
adresei producătorului și importatorului 
pe produsul propriu-zis, ca urmare a 
nivelului scăzut de risc asociat 
respectivelor produse, precum și în ceea 
ce privește identificarea și trasabilitatea 
produselor care prezintă un potențial risc 
grav pentru sănătate și siguranță. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 

eliminat
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elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și către 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Identificarea produselor și a operatorilor economici, precum și trasabilitatea produselor sunt 
esențiale. Pentru a asigura siguranța produselor introduse pe piață, este esențial să se 
identifice și să se definească în mod clar obligațiile și rolurile fiecărui agent.

Amendamentul 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a menține un nivel ridicat de 
sănătate și siguranță a consumatorilor, 
Comisiei trebuie să i se confere 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
în ceea ce privește produsele pentru care 
nu este necesară indicarea numelui și a 
adresei producătorului și importatorului 
pe produsul propriu-zis, ca urmare a 
nivelului scăzut de risc asociat 
respectivelor produse, precum și în ceea 
ce privește identificarea și trasabilitatea 
produselor care prezintă un potențial risc 
grav pentru sănătate și siguranță. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie
să asigure transmiterea simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și către 
Consiliu.

eliminat
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Or. it

Amendamentul 110
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a menține un nivel ridicat de 
sănătate și siguranță a consumatorilor, 
Comisiei trebuie să i se confere 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE în 
ceea ce privește produsele pentru care nu 
este necesară indicarea numelui și a adresei 
producătorului și importatorului pe 
produsul propriu-zis, ca urmare a nivelului 
scăzut de risc asociat respectivelor 
produse, precum și în ceea ce privește
identificarea și trasabilitatea produselor 
care prezintă un potențial risc grav pentru 
sănătate și siguranță. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. În momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, Comisia trebuie
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(29) Pentru a menține un nivel ridicat de 
sănătate și siguranță a consumatorilor, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE în 
ceea ce privește produsele pentru care nu 
este necesară indicarea numelui și a adresei 
producătorului și importatorului pe 
produsul propriu-zis, ca urmare a nivelului 
scăzut de risc asociat respectivelor 
produse, precum și în ceea ce privește 
identificarea și trasabilitatea produselor 
care prezintă un potențial risc grav pentru 
sănătate și siguranță. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și, în special, cu includerea 
organizațiilor de protecție a 
consumatorilor. În momentul pregătirii și 
al elaborării actelor delegate, Comisia ar
trebui să asigure transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. de

Amendamentul 111
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu



PE516.922v02-00 28/166 AM\1003186RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect Obiect și obiectiv

Or. en

Amendamentul 112
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la siguranța produselor de 
consum introduse sau puse la dispoziție pe 
piața Uniunii.

Obiectivul prezentului regulament este 
asigurarea unei bune funcționări a pieței 
interne, menținând în același timp un 
nivel ridicat de sănătate, siguranță și 
protecție a consumatorilor.
Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la siguranța produselor de 
consum introduse sau puse la dispoziție pe 
piața Uniunii.

Or. en

Justificare

Acest amendament stabilește în mod clar obiectivul prezentului regulament, în strânsă 
corelare cu articolul 114 din TFUE.

Amendamentul 113
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la siguranța produselor de 
consum introduse sau puse la dispoziție pe 
piața Uniunii.

Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la siguranța produselor de 
consum introduse sau puse la dispoziție pe 
piața Uniunii și obiectivul său 
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fundamental este asigurarea faptului că 
produsele disponibile pe piață sunt sigure 
pentru consumatori.

Or. es

Amendamentul 114
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în condiții previzibile în mod rezonabil, 
prezintă o probabilitate de a fi utilizate de 
consumatori, chiar dacă nu sunt destinate 
acestora;

(b) în condiții previzibile în mod rezonabil, 
prezintă o probabilitate de a fi utilizate de 
consumatori, chiar dacă nu sunt destinate 
acestora; produsele nu sunt susceptibile de 
a fi utilizate de consumatori dacă sunt 
destinate, în condiții previzibile în mod 
rezonabil, utilizării exclusive de către 
profesioniști și etichetate în mod explicit 
și prezentate ca atare;

Or. en

Justificare

Acest amendament ar contribui la asigurarea unei securități juridice extrem de necesare 
pentru producătorii de produse de uz profesional, care au indicat în mod clar în informațiile 
de siguranță și în instrucțiunile de utilizare că respectivele produse sunt destinate utilizării de 
către profesioniști în condiții specifice, de exemplu, de către adulți instruiți, sub 
supravegherea angajatorului. De exemplu, aici ar putea fi incluse instrumente profesionale 
sau echipamente de instalare, în cazul cărora nu s-a intenționat niciodată comercializarea în 
magazine semiprofesioniste de vânzare cu amănuntul sau această comercializare a fost 
permisă numai în condiții speciale de prezentare de către producător.

Amendamentul 115
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în condiții previzibile în mod rezonabil, 
prezintă o probabilitate de a fi utilizate de 
consumatori, chiar dacă nu sunt destinate 
acestora;

(b) în condiții previzibile în mod rezonabil, 
prezintă o probabilitate de a fi utilizate de 
consumatori, chiar dacă în momentul 
introducerii pe piață nu sunt destinate 
consumatorilor;

Or. de

Justificare

Se referă în special la traducerea în limba germană: ar trebui formulat mai clar că scopul 
articolului 2 alineatul (1) litera (b) din propunere este acela de a specifica faptul că 
produsele care în condiții previzibile în mod rezonabil pot fi utilizate de consumatori intră în 
domeniul de aplicare al regulamentului. Scopul nu este de a reglementa în acest punct 
utilizările improprii ale produselor de către consumatori.

Amendamentul 116
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consumatorii sunt expuși acestora în 
contextul unui serviciu care le este 
furnizat.

(c) produsele sunt furnizate unui 
consumator în cursul unui serviciu,
indiferent dacă produsul este utilizat sau 
nu de consumatorul însuși.

Or. en

Amendamentul 117
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor care necesită să fie reparate sau 

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor care necesită să fie reparate sau 
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recondiționate înainte de a fi utilizate, în 
cazul în care aceste produse sunt puse la 
dispoziție pe piață ca atare.

recondiționate înainte de a fi utilizate, în 
cazul în care aceste produse sunt puse la 
dispoziție pe piață ca atare, nici produselor 
la mâna a doua introduse prima oară pe 
piață înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Retroactivitatea legislației privind produsele la mâna a doua trebuie să fie evitată.

Amendamentul 118
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) medicamentelor de uz uman sau 
veterinar;

(a) medicamentelor și dispozitivelor 
medicale de uz uman sau veterinar;

Or. en

Amendamentul 119
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) materialelor și obiectelor destinate să 
vină în contact cu produsele alimentare, 
în măsura în care riscurile asociate 
acestor produse sunt reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 sau de 
alte acte legislative ale Uniunii aplicabile 
produselor alimentare;

eliminat

Or. fr
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Justificare

Având în vedere că aceste produse fac obiectul unui regulament de armonizare 
[Regulamentul (CE) nr. 1935/2004], ar fi mai logic ca acestea să fie acoperite de dispozițiile 
prevăzute la articolul 2 alineatul (4), după modelul celorlalte produse supuse unor cerințe 
armonizate specifice care vizează protejarea sănătăți și siguranței umane. În plus, excluderea 
completă a acestor produse din domeniul de aplicare ar determina scutirea operatorilor de 
obligațiile lor în materie de informații, în special cu privire la origine.

Amendamentul 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dispozitivelor medicale, în 
conformitate cu Directiva 93/42/CEE 
privind dispozitivele medicale, Directiva 
90/385/CEE privind dispozitivele medicale 
implantabile active, precum și cu 
Directiva 98/79/CE privind dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro;

Or. de

Justificare

Trimiterea la directivele încă în vigoare trebuie adaptate corespunzător propunerii de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului, aflat încă în fază de consultare și 
care urmează a fi adoptat, privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 
2001/83/CE, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 și nr. 1223/2009, precum și propunerii de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind diagnosticarea in vitro.

Amendamentul 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) materialelor de construcții, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
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305/2011 din 9 martie 2011;

Or. de

Justificare

Un nou regulament privind materialele de construcții nu este nici necesar, nici util, acestea 
fiind tratate de regulamentul corespunzător.

Amendamentul 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) echipamentelor cu care se deplasează 
sau călătoresc consumatorii și care sunt 
exploatate de un furnizor de servicii în 
contextul unui serviciu furnizat 
consumatorilor;

eliminat

Or. it

Amendamentul 123
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) produselor de construcție în
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 305/2011 din 9 martie 2011.

Or. en

Amendamentul 124
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capitolele II-IV din prezentul
regulament nu se aplică produselor care fac 
obiectul cerințelor menite să protejeze 
sănătatea și siguranța umană prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia.

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor care fac obiectul cerințelor 
menite să protejeze sănătatea și siguranța 
umană prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 5 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice bunurilor armonizate în scopul de a evita 
suprapunerile și redundanțele, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja 
reglementate de legislația de armonizare. O delimitare clară între legislația aplicabilă 
bunurilor de consum armonizate și celor nearmonizate ar simplifica respectarea de către 
operatorii economici a normelor privind produsul și aplicarea acestora de către autoritățile 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 125
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capitolele II-IV din prezentul 
regulament nu se aplică produselor care fac 
obiectul cerințelor menite să protejeze 
sănătatea și siguranța umană prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia.

(4) Capitolele II-IV din prezentul 
regulament nu se aplică produselor care fac 
obiectul cerințelor menite să protejeze 
sănătatea și siguranța umană prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau în 
legislația care stabilește, sau furnizează 
mijloacele de a stabili, cerințele care se 
aplică acestor produse și care sunt 
concepute pentru a proteja sănătatea și 
siguranța persoanelor.

Or. en
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Amendamentul 126
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capitolele II-IV din prezentul 
regulament nu se aplică produselor care fac 
obiectul cerințelor menite să protejeze 
sănătatea și siguranța umană prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia.

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor care fac obiectul cerințelor 
menite să protejeze sănătatea și siguranța 
umană prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele regulamentului este simplificarea. Acest obiectiv nu este îndeplinit 
dacă propunerea nouă „dublează” măsurile care sunt deja incluse în legislația de 
armonizare în vigoare și care prevăd cerințe mai specifice referitoare la siguranța 
produselor. Această abordare a Comisiei produce confuzie cu privire la ceea ce se aplică și, 
în consecință, crește costurile pentru întreprinderi.

Amendamentul 127
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capitolele II-IV din prezentul 
regulament nu se aplică produselor care 
fac obiectul cerințelor menite să protejeze 
sănătatea și siguranța umană prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia.

(4) Capitolul III nu se aplică produselor 
care fac obiectul cerințelor menite să 
protejeze sănătatea și siguranța umană 
prevăzute în legislația de armonizare a 
Uniunii sau adoptate în temeiul acesteia, 
iar capitolul II se aplică, cu caracter de 
rezervă, aspectelor care nu sunt 
menționate în legislația în cauză.

Or. es
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Justificare

Ambele propuneri (CPSR și MSR) sunt aliniate la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și Decizia 
nr. 768/2008. După cum și cerințele privind supravegherea pieței sunt cuprinse într-un singur 
act legislativ, dorim ca și obligațiile minime pentru operatorii economici să fie cuprinse într-
un singur text. Aceasta va ușura și va simplifica munca autorităților de supraveghere a pieței. 
Există directive specifice care sunt revizuite și, dacă un produs, potrivit caracteristicilor sale, 
necesită mai mult de o specificație specială, aceasta este cuprinsă în dispoziția sa.

Amendamentul 128
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care, în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, care includ 
durata de utilizare și, după caz, punerea în 
funcțiune, instalarea și cerințele sale de 
întreținere, nu prezintă niciun risc sau 
prezintă doar riscurile minime compatibile 
cu utilizarea produsului, considerate 
acceptabile și în concordanță cu un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței 
persoanelor;

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care, în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, care includ 
durata de utilizare și, după caz, punerea în 
funcțiune, instalarea, cerințele sale de 
întreținere, formarea și supravegherea, nu 
prezintă niciun risc sau prezintă doar 
riscurile minime compatibile cu utilizarea 
produsului, considerate acceptabile și în 
concordanță cu un nivel înalt de protecție a 
sănătății și siguranței persoanelor;

Or. en

Justificare

La evaluarea siguranței unui produs, ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
responsabilităților și obligațiilor de supraveghere sau de formare care le revin membrilor de 
familie, furnizorilor de servicii sau angajatorilor.

Amendamentul 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

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

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care, în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, care includ 
durata de utilizare și, după caz, punerea în 
funcțiune, instalarea și cerințele sale de 
întreținere, nu prezintă niciun risc sau 
prezintă doar riscurile minime compatibile 
cu utilizarea produsului, considerate 
acceptabile și în concordanță cu un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței 
persoanelor;

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
autentic care, în condiții de utilizare 
normale sau previzibile în mod rezonabil, 
care includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere, nu prezintă niciun risc 
sau prezintă doar riscurile minime 
compatibile cu utilizarea produsului,
considerate acceptabile și în concordanță 
cu un nivel înalt de protecție a sănătății și 
siguranței persoanelor;

Or. de

Justificare

Produsele contrafăcute pot implica riscuri majore la adresa siguranței și sănătății, motiv 
pentru care definiția unui produs sigur ar trebui să includă și autenticitatea acestuia.

Amendamentul 130
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care, în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, care includ 
durata de utilizare și, după caz, punerea în 
funcțiune, instalarea și cerințele sale de 
întreținere, nu prezintă niciun risc sau 
prezintă doar riscurile minime compatibile 
cu utilizarea produsului, considerate 
acceptabile și în concordanță cu un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței 
persoanelor;

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
autentic care, în condiții de utilizare 
normale sau previzibile în mod rezonabil, 
care includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere, nu prezintă niciun risc 
sau prezintă doar riscurile minime 
compatibile cu utilizarea produsului, 
considerate acceptabile și în concordanță 
cu un nivel înalt de protecție a sănătății și 
siguranței persoanelor;

Or. fr
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Justificare

Autenticitatea este o garanție a siguranței consumatorului, ea contribuie la garantarea 
originii și a conformității produsului și ar trebui, prin urmare, să facă parte integrantă din 
criteriile de evaluare a siguranței produselor.

Amendamentul 131
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care, în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, care includ 
durata de utilizare și, după caz, punerea în 
funcțiune, instalarea și cerințele sale de 
întreținere, nu prezintă niciun risc sau 
prezintă doar riscurile minime compatibile 
cu utilizarea produsului, considerate 
acceptabile și în concordanță cu un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței 
persoanelor;

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care este conform cu legislația de 
armonizare a Uniunii privind sănătatea și 
siguranța. În cazul în care nu există o 
astfel de legislație, „produs sigur” 
înseamnă orice produs care, în condiții de 
utilizare normale sau previzibile în mod 
rezonabil, care includ durata de utilizare și, 
după caz, punerea în funcțiune, instalarea 
și cerințele sale de întreținere, nu prezintă 
niciun risc sau prezintă doar riscurile 
minime compatibile cu utilizarea 
produsului, considerate acceptabile și în 
concordanță cu un nivel înalt de protecție a 
sănătății și siguranței persoanelor;

Or. en

Justificare

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.
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Amendamentul 132
Wim van de Camp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „model de produs” înseamnă produse 
care sunt considerate a fi distincte, 
prezentând caracteristici esențiale identice 
sau similare, cu diferențe, după caz, care 
nu au impact asupra nivelului lor de 
siguranță, cu excepția cazului în care 
producătorul sau importatorul dovedește 
contrariul;

Or. en

Justificare

Noțiunea de model este o piatră de temelie a activității autorităților de supraveghere a pieței. 
Testarea și supravegherea sunt efectuate în funcție de modele. Cu toate acestea, o serie de 
actori de pe piață fie nu au o identificare a modelelor, fie multiplică numărul modelelor de 
produse care sunt de fapt similare, ceea ce îngreunează activitatea autorităților de 
supraveghere a pieței și le descurajează de la efectuarea de controale, întrucât crește 
semnificativ nivelul resurselor de care au nevoie pentru respectivele controale.

Amendamentul 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „model de produs” înseamnă produse 
care sunt considerate a fi distincte, deși 
prezintă caracteristici esențiale identice 
sau similare, cu diferențe care nu au 
impact asupra nivelului lor de siguranță, 
cu excepția cazului în care producătorul 
sau importatorul dovedește contrariul;
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Or. en

Amendamentul 134
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „produs periculos” înseamnă orice 
produs care nu este un produs sigur în 
sensul punctului (1);

Or. en

Amendamentul 135
Raffaele Baldassarre

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „modelul produsului” înseamnă 
produse care sunt considerate distinctive 
întrucât prezintă caracteristici esențiale 
identice sau similare, cu eventuale 
diferențe care nu au niciun impact asupra 
nivelului lor de siguranță, dacă nu a fost 
altfel demonstrat de producător sau de 
importator;

Or. it

Justificare

Trebuie clarificat faptul că distribuitorul nu poate verifica veridicitatea acestor elemente, ci 
doar prezența lor.

Amendamentul 136
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) „model de produs” înseamnă produse 
care sunt considerate a fi distincte, 
prezentând caracteristici esențiale identice 
sau similare, cu diferențe, după caz, care 
nu au impact asupra nivelului lor de 
siguranță, cu excepția cazului în care 
producătorul sau importatorul dovedește 
contrariul;

Or. en

Amendamentul 137
Josef Weidenholzer

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 Uniunii în cadrul unei activități 
comerciale, fie contra cost, fie gratuit; sunt 
avute în vedere și toate formele de vânzare 
la distanță;

Or. de

Amendamentul 138
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „introducere pe piață” înseamnă 
punerea la dispoziție pentru prima dată a 

(3) „introducere pe piață” înseamnă 
punerea la dispoziție pentru prima dată a 
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unui produs pe piața Uniunii; unui produs pe piața Uniunii; sunt avute în 
vedere și toate formele de vânzare la 
distanță;

Or. de

Amendamentul 139
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) „produs care prezintă riscuri grave” 
înseamnă un produs care prezintă riscuri 
care necesită intervenție rapidă și 
monitorizare, inclusiv în cazul în care 
efectele s-ar putea să nu fie imediate; se 
consideră că prezintă riscuri grave 
produsele care nu îndeplinesc o cerință 
esențială definită în legislația de 
armonizare, precum și produsele care nu 
îndeplinesc cerința generală de siguranță, 
astfel cum este definită în mandatul 
acordat de Comisie organizației de 
standardizare;

Or. en

Amendamentul 140
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) „modele de produs” înseamnă 
produse care sunt considerate distincte 
prin deținerea unor caracteristici 
esențiale identice sau similare. 
Diferențele, dacă există, nu ar trebui să 
aibă niciun impact asupra nivelului lor de 
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siguranță;

Or. en

Justificare

Testarea și supravegherea sunt efectuate în funcție de modele. Cu toate acestea, o serie de 
actori de pe piață fie nu au o identificare a modelelor, fie multiplică numărul modelelor de 
produse care sunt de fapt similare, ceea ce îngreunează activitatea autorităților de 
supraveghere a pieței și le descurajează de la efectuarea de controale, întrucât crește 
semnificativ nivelul resurselor de care au nevoie pentru respectivele controale.

Amendamentul 141
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „legislația de armonizare a Uniunii” 
înseamnă orice act legislativ al Uniunii 
care armonizează condițiile de 
comercializare a produselor;

(16) „legislația de armonizare a Uniunii” 
înseamnă orice legislație a Uniunii care 
armonizează condițiile de comercializare a 
produselor. Aceasta definește cerințele 
esențiale pe care trebuie să le 
îndeplinească produsele pentru a fi 
introduse pe piața europeană;

Or. en

Amendamentul 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „consumatori vulnerabili” 
înseamnă persoanele care întâmpină
greutăți legate accesarea și înțelegerea 
informațiilor relevante privind 
consumatorii sau care, din cauza vârstei 
sau a unui handicap mental, fizic sau 
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psihologic, sunt mai expuse riscurilor 
legate de siguranță și, prin urmare, au 
nevoie de protecție specială.

Or. en

Amendamentul 143
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, un 
produs este considerat a fi în conformitate 
cu cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 în următoarele 
cazuri:

În sensul prezentului regulament, un 
produs este considerat a fi sigur în 
următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 144
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește riscurile acoperite 
de cerințele menite să protejeze sănătatea 
și siguranța umană prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, dacă produsul respectă 
cerințele menționate;

eliminat

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 2 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice bunurilor armonizate în scopul de a evita 
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suprapunerile și redundanțele, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja 
reglementate de legislația de armonizare. O delimitare clară între legislația aplicabilă 
bunurilor de consum armonizate și celor nearmonizate ar simplifica respectarea de către 
operatorii economici a normelor privind produsul și aplicarea acestora de către autoritățile 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 145
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește riscurile acoperite de 
cerințele menite să protejeze sănătatea și 
siguranța umană prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, dacă produsul respectă 
cerințele menționate;

(a) în ceea ce privește riscurile acoperite de 
legislația de armonizare a Uniunii menită
să protejeze sănătatea și siguranța 
persoanelor, dacă aceasta este conformă 
cu cerințele prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau prin intermediul 
unei astfel de legislații;

Or. en

Amendamentul 146
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în lipsa cerințelor prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia, menționate 
la litera (a), în ceea ce privește riscurile 
acoperite de standardele europene, dacă 
produsul respectă standardele europene 
relevante sau părți ale acestora, ale căror 
trimiteri au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, în 
conformitate cu articolele 16 și 17;

(b) în ceea ce privește riscurile acoperite de 
standardele europene, dacă produsul 
respectă standardele europene relevante 
sau părți ale acestora, ale căror trimiteri au 
fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în conformitate cu articolele 16 
și 17;

Or. en
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(A se vedea amendamentele la articolele 2 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice bunurilor armonizate în scopul de a evita 
suprapunerile și redundanțele, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja 
reglementate de legislația de armonizare. O delimitare clară între legislația aplicabilă 
bunurilor de consum armonizate și celor nearmonizate ar simplifica respectarea de către 
operatorii economici a normelor privind produsul și aplicarea acestora de către autoritățile 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 147
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în lipsa cerințelor prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, menționate la litera (a), în 
ceea ce privește riscurile acoperite de 
standardele europene, dacă produsul 
respectă standardele europene relevante 
sau părți ale acestora, ale căror trimiteri au 
fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în conformitate cu articolele 16 
și 17;

(b) în lipsa cerințelor prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, menționate la litera (a), în 
ceea ce privește riscurile acoperite de 
standardele europene, dacă produsul 
respectă standardele europene relevante 
sau părți ale acestora, ale căror trimiteri au 
fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în conformitate cu articolele 16 
și 17 și, după caz, dacă el respectă 
cerințele privind sănătatea și siguranța 
suplimentare prevăzute de legislația 
statului membru în care produsul este pus 
la dispoziție pe piață;

Or. fr

Justificare

În anumite cazuri, un produs care respectă toate sau o parte din standardele europene 
relevante nu poate fi considerat sigur decât dacă respectă, de asemenea, cerințele naționale 
în materie de siguranță adoptate în conformitate cu tratatul. 

Amendamentul 148
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în lipsa cerințelor prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, menționate la litera (a),
precum și a standardelor europene 
menționate la litera (b), în ceea ce privește 
riscurile acoperite de cerințele în materie 
de sănătate și siguranță prevăzute în 
legislația statului membru în care produsul 
este pus la dispoziție pe piață, dacă 
produsul respectă astfel de cerințe 
naționale.

(c) în lipsa cerințelor prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul standardelor europene menționate 
la litera (b), în ceea ce privește riscurile 
acoperite de cerințele în materie de 
sănătate și siguranță prevăzute în legislația 
statului membru în care produsul este pus 
la dispoziție pe piață, dacă produsul 
respectă astfel de cerințe naționale.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 2 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice bunurilor armonizate în scopul de a evita 
suprapunerile și redundanțele, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja 
reglementate de legislația de armonizare. O delimitare clară între legislația aplicabilă 
bunurilor de consum armonizate și celor nearmonizate ar simplifica respectarea de către 
operatorii economici a normelor privind produsul și aplicarea acestora de către autoritățile 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 149
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în lipsa cerințelor prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, menționate la litera (a), 
precum și a standardelor europene 
menționate la litera (b), în ceea ce privește 
riscurile acoperite de cerințele în materie 
de sănătate și siguranță prevăzute în 
legislația statului membru în care produsul 

(c) în lipsa cerințelor prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, menționate la litera (a), 
precum și a standardelor europene 
menționate la litera (b), în ceea ce privește 
riscurile acoperite de cerințele în materie 
de sănătate și siguranță prevăzute în 
legislația statului membru în care produsul 
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este pus la dispoziție pe piață, dacă 
produsul respectă astfel de cerințe
naționale.

este pus la dispoziție pe piață, dacă 
produsul respectă astfel de norme naționale 
și cu condiția ca acestea să fie conforme 
cu legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 150
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un operator care introduce pe piață un 
produs care nu este acoperit de cazurile 
prevăzute la primul paragraf furnizează, 
la cerere, autorităților de supraveghere a 
pieței, precum și oricărui operator 
economic căruia îi sunt distribuite 
produsele, dovezi privind siguranța 
produsului. În caz de nerespectare a 
acestei cerințe, produsul este retras de pe 
piață.

Or. en

Justificare

După cum este deja prevăzut în DSGP pentru produsele care nu sunt conforme cu un 
standard armonizat, cu legislația națională sau cu legislația armonizată, sarcina probei ar 
trebui să fie suportată efectiv de către operatorii economici. Este important ca în prezentul 
regulament să se clarifice consecințele acestui principiu, în special într-un moment în care 
autoritățile de supraveghere a pieței se străduiesc să găsească resurse pentru a-și desfășura 
activitatea în mod adecvat.

Amendamentul 151
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezumția de siguranță nu scutește 
autoritățile de supraveghere a pieței de 
realizarea de acțiuni în conformitate cu 
Regulamentul de supraveghere a pieței, 
atunci când există o nouă dovadă că, în 
pofida acestei conformități sau respectări, 
produsul prezintă un risc.

Or. es

Amendamentul 152
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
În orice caz, pentru a evalua siguranța 
unui produs, se ține seama în mod 
corespunzător de principiul precauției.

Or. es

Amendamentul 153
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În lipsa legislației de armonizare a 
Uniunii, a standardelor europene sau a 
cerințelor în materie de sănătate și 
siguranță prevăzute în legislația statului 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție pe piață, după cum se 
menționează la articolul 5 literele (a), (b) 
și (c), se au în vedere următoarele aspecte 

eliminat
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atunci când se evaluează dacă un produs 
este sigur, în special:
(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
compoziția, ambalarea, instrucțiunile de 
asamblare și, acolo unde este cazul, cele 
de instalare și întreținere;
(b) efectul asupra altor produse, în 
cazurile în care se poate prevedea în mod 
rezonabil că va fi utilizat împreună cu alte 
produse;
(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs;
(d) categoriile de consumatori expuse 
unui risc atunci când utilizează produsul, 
în special consumatorii vulnerabili;
(e) aspectul exterior al produsului și în 
special cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi 
confundat cu un produs alimentar pe 
baza formei, mirosului, culorii, 
aspectului, ambalajului, etichetării, 
volumului, dimensiunii sau a altor 
caracteristici ale sale.
Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
altor produse cu un grad mai mic de risc 
nu constituie motive pentru a considera 
că un produs nu este sigur.

Or. en

[A se vedea articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE]

Justificare

Ar trebui să se mențină sistemul actual de evaluare a conformității cu cerințele de siguranță 
pentru produsele de consum (care funcționează foarte bine). De elementele noi care ar putea 
crea confuzii pentru operatorii economici și autoritățile de aplicare ar trebui să se țină cont 
în mod voluntar, în scopul de a crea securitate juridică. În acest scop, ordinea primelor două 
alineate ale articolului 6 ar trebui să fie inversată, iar noul alineat (2) ar trebui să se bazeze 
pe o prevedere de tipul „este posibil”.
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Amendamentul 154
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În absența unor standarde europene 
sau a unor cerințelor de sănătate și 
securitate stabilite în legislația statului 
membru în care produsul este introdus pe
piață, astfel cum se prevede la articolul 5 
literele (b) și (c), conformitatea unui 
produs cu cerința generală de siguranță 
se evaluează luându-se în considerare în 
special următoarele elemente, în cazul în 
care acestea există:
(a) standarde naționale facultative, care 
transpun
standarde europene relevante, altele decât 
cele menționate la articolul 5 litera (b);
(b) standardele elaborate în statul 
membru în care 
se comercializează produsul;
(c) recomandări ale Comisiei care 
stabilesc orientări privind
evaluarea siguranței produsului;
(d) coduri de bună practică în domeniul 
siguranței produselor, în vigoare în 
sectorul respectiv;
(e) cele mai noi norme și tehnologii.

Or. en

[A se vedea articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE și amendamentele la 
articolul 6 alineatele (1) și (2), la articolul 2 și la articolul 5, depuse de același autor]

Justificare

Ar trebui să se mențină sistemul actual de evaluare a conformității cu cerințele de siguranță 
pentru produsele de consum (care funcționează foarte bine). De elementele noi care ar putea 
crea confuzii pentru operatorii economici și autoritățile de aplicare ar trebui să se țină cont 
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în mod voluntar, în scopul de a crea securitate juridică. În acest scop, ordinea primelor două 
alineate ale articolului 6 ar trebui să fie inversată, iar noul alineat (2) ar trebui să se bazeze 
pe o prevedere de tipul „este posibil”.

Amendamentul 155
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa legislației de armonizare a Uniunii, 
a standardelor europene sau a cerințelor în 
materie de sănătate și siguranță prevăzute 
în legislația statului membru în care 
produsul este pus la dispoziție pe piață, 
după cum se menționează la articolul 5 
literele (a), (b) și (c), se au în vedere 
următoarele aspecte atunci când se 
evaluează dacă un produs este sigur, în 
special:

În lipsa legislației de armonizare a Uniunii, 
a standardelor europene sau a cerințelor în 
materie de sănătate și siguranță prevăzute 
în legislația statului membru în care 
produsul este pus la dispoziție pe piață, 
după cum se menționează la articolul 5 
literele (a), (b) și (c), înainte de punerea la 
dispoziție pe piață a produsului se 
efectuează o evaluare a siguranței 
acestuia, avându-se în vedere următoarele 
aspecte:

Or. de

Amendamentul 156
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa legislației de armonizare a Uniunii,
a standardelor europene sau a cerințelor
în materie de sănătate și siguranță 
prevăzute în legislația statului membru în 
care produsul este pus la dispoziție pe 
piață, după cum se menționează la articolul 
5 literele (a), (b) și (c), se au în vedere 
următoarele aspecte atunci când se 
evaluează dacă un produs este sigur, în 
special:

Pentru a evalua dacă un produs este 
sigur, trebuie să se țină seama de 
următoarele aspecte, cu condiția să nu fie 
menționate în legislația de armonizare a 
Uniunii, în standardele europene sau în 
cerințele în materie de sănătate și siguranță 
prevăzute în legislația statului membru în 
care produsul este pus la dispoziție pe 
piață, după cum se menționează la articolul 
5 literele (a), (b) și (c):
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Or. es

Justificare

Toate aspectele cuprinse la literele (a)-(e) sunt cele generale care trebuie avute în vedere la 
momentul evaluării riscului unui produs și nu toate sunt cuprinse în multe dispoziții specifice 
ale Uniunii și naționale, de aceea, se propune ca aceste cerințe să fie aplicabile tuturor 
produselor, armonizate și nearmonizate, în principal cele prevăzute la litera (e), care provine 
dintr-o dispoziție generică (D 37/387/CEE) pentru toate produsele (directiva care se abrogă).

Amendamentul 157
Josef Weidenholzer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii trebuie luate în considerare 
de toți operatorii economici în cadrul 
întregului lanț de producție și al lanțului 
valoric.

Or. de

Amendamentul 158
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
compoziția, ambalarea, instrucțiunile de 
asamblare și, acolo unde este cazul, cele de 
instalare și întreținere;

(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
autenticitatea, compoziția, ambalarea, 
instrucțiunile de asamblare și, acolo unde 
este cazul, cele de instalare și întreținere;

Or. fr

Justificare

Autenticitatea este o garanție a siguranței consumatorului, ea contribuie la garantarea 
originii și a conformității produsului și ar trebui, prin urmare, să facă parte integrantă din 
criteriile de evaluare a siguranței produselor.
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Amendamentul 159
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs;

(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs, care pot fi 
furnizate chiar numai cu desene sau 
pictograme;

Or. it

Amendamentul 160
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs;

(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs, care pot fi 
furnizate chiar numai cu desene sau 
pictograme;

Or. it

Amendamentul 161
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) categoriile de consumatori expuse unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili;

(d) categoriile de consumatori expuși unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili care pot 
utiliza produsul în condiții previzibile în 
mod rezonabil;

Or. en

[A se vedea amendamentele la considerentul 13 și la articolul 16 alineatul (2a), depuse de 
același autor]

Justificare

Conceptul de „consumatori vulnerabili” acoperă un spectru larg de situații care nu se 
încadrează în condiții normale de răspundere. Prin urmare, riscurile pentru consumatorii 
vulnerabili ar trebui să fie evaluate în conformitate cu probabilitatea lor de a folosi un 
produs în condiții previzibile în mod rezonabil. Acest amendament este inclus și în 
amendamentul referitor la articol 16 alineatul (2a) nou, depus de același autor.

Amendamentul 162
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) categoriile de consumatori expuse unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili;

(d) categoriile de consumatori expuși unui 
risc atunci când utilizează produsul în 
condiții previzibile în mod rezonabil, în 
special consumatorii vulnerabili, precum 
copiii, persoanele în vârstă și persoanele 
cu handicap, ținându-se seama, în același 
timp, de vulnerabilitatea cauzată de 
existența anumitor categorii de produse;

Or. en

Amendamentul 163
Catherine Stihler
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) categoriile de consumatori expuse unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili;

(d) categoriile de consumatori expuși unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili, precum 
copiii, persoanele în vârstă și persoanele 
cu handicap, ținându-se seama, în același 
timp, de vulnerabilitatea cauzată de 
existența anumitor riscuri ale produsului. 

Or. en

Amendamentul 164
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1– litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) categoriile de consumatori expuse unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili;

(d) caracteristicile consumatorilor expuși
unui risc atunci când utilizează produsul;

Or. de

Amendamentul 165
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aspectul exterior al produsului și în 
special cazul în care un produs, deși nu este 
un produs alimentar, se aseamănă cu un 
produs alimentar și ar putea fi confundat cu 
un produs alimentar pe baza formei, 
mirosului, culorii, aspectului, ambalajului, 
etichetării, volumului, dimensiunii sau a 

(e) aspectul exterior al produsului și în 
special cazul în care un produs:
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altor caracteristici ale sale.
- deși nu este un produs alimentar, se 
aseamănă cu un produs alimentar și ar 
putea fi confundat cu un produs alimentar 
pe baza formei, mirosului, culorii, 
aspectului, ambalajului, etichetării, 
volumului, dimensiunii sau a altor 
caracteristici ale sale;

- deși nu este o jucărie, se aseamănă în 
mod clar cu o jucărie și poate fi extrem de 
atrăgător pentru copii.

Or. en

Justificare

Orice produs ar putea fi „atrăgător pentru copii”deoarece copiii sunt interesați în mod 
frecvent de obiectele pe care le utilizează adulții. Acest lucru face dificilă evaluarea unui 
produs drept „atrăgător pentru copii”. Așadar, producătorul ar trebui să aibă în vedere 
precauții/avertismente speciale numai atunci când aspectul produsului seamănă în mod clar 
cu o jucărie.

Amendamentul 166
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aspectul exterior al produsului și, în 
special, cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi confundat 
cu un produs alimentar pe baza formei, 
mirosului, culorii, aspectului, ambalajului, 
etichetării, volumului, dimensiunii sau a 
altor caracteristici ale sale.

(e) aspectul exterior, caracteristicile și 
ambalajul produsului și, în special, cazul 
în care un produs, deși nu este un produs 
alimentar, se aseamănă cu un produs 
alimentar și ar putea fi confundat cu un 
produs alimentar pe baza formei, 
mirosului, culorii, aspectului, ambalajului, 
etichetării, volumului, dimensiunii sau a 
altor caracteristici ale sale; în special în 
cazul unui produs a cărui utilizare, într-
un mod care prezintă un risc pentru 
sănătatea și siguranța copiilor, poate fi 
atrăgătoare pentru aceștia.

Or. en
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Amendamentul 167
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aspectul exterior al produsului și, în 
special, cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi confundat 
cu un produs alimentar pe baza formei, 
mirosului, culorii, aspectului, ambalajului, 
etichetării, volumului, dimensiunii sau a 
altor caracteristici ale sale.

(e) aspectul exterior al produsului și, în 
special, cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi confundat 
cu un produs alimentar pe baza formei, 
mirosului, culorii, aspectului, ambalajului, 
etichetării, volumului, dimensiunii sau a 
altor caracteristici ale sale sau, dacă un 
produs este atractiv pentru copii, ținând 
seama de caracteristicile sale: formă, 
prezentare, miros, sunet, funcționare etc.

Or. es

Justificare

Se propune includerea la litera (e) a produselor atractive pentru copii, care prin 
caracteristicile lor pot fi periculoase pentru aceștia (de exemplu, gume de șters cu formă și 
aromă de alimente, microfoane în formă de bomboane pe băț, lămpi, radiatoare, 
umidificatoare, exterminatoare de insecte, mașini de înghețată, aparate de prăjit, aparate de 
făcut sandvișuri etc. atractive pentru copii).

Amendamentul 168
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
altor produse cu un grad mai mic de risc nu 
constituie motive pentru a considera că un 
produs nu este sigur.

Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
altor produse cu un grad mai mic de risc nu 
constituie motive suficiente pentru a 
considera că un produs nu este sigur.
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Or. de

Amendamentul 169
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), atunci când 
se evaluează dacă un produs este sigur, se 
au în vedere, dacă este cazul, următoarele 
aspecte, în special:

eliminat

(a) cele mai noi tehnologii;
(b) alte standarde europene decât cele ale 
căror trimiteri au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 
conformitate cu articolele 16 și 17;
(c) standardele internaționale;
(d) acordurile internaționale;
(e) recomandările sau îndrumările 
Comisiei referitoare la evaluarea 
siguranței produselor;
(f) standardele naționale elaborate în 
statele membre în care produsul este pus 
la dispoziție;
(g) codurile de bună practică în domeniul 
siguranței produselor, în vigoare în 
sectorul respectiv;
(h) așteptările rezonabile ale 
consumatorilor în privința siguranței.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că se va menține sistemul actual de evaluare a conformității cu 
cerințele de siguranță pentru produsele de consum (care funcționează foarte bine). De 
elementele noi care ar putea crea confuzii pentru operatorii economici și autoritățile de 
aplicare ar trebui să se țină cont în mod voluntar, în scopul de a crea securitate juridică. În 
acest scop, ordinea primelor două alineate ale articolului 6 ar trebui să fie inversată, iar noul 
alineat (2) ar trebui să se bazeze pe o prevedere de tipul „este posibil”.
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Amendamentul 170
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă elementele enumerate la 
alineatul (1), la evaluarea siguranței unui 
produs se pot lua în considerare 
următoarele aspecte referitoare la 
produse și la utilizarea acestora, atunci 
când sunt disponibile, în special:
(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
autenticitatea, compoziția, ambalajul, 
instrucțiunile de asamblare și, după caz, 
instrucțiunile de instalare și întreținere;
(b) efectul asupra altor produse, în 
cazurile în care se poate prevedea în mod 
rezonabil că va fi utilizat împreună cu alte 
produse;
(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs;
(d) categoriile de consumatori expuși unui 
risc în momentul utilizării produsului, în 
special consumatorii vulnerabili care pot 
utiliza produsul în condiții previzibile în 
mod rezonabil;
(e) aspectul exterior al produsului și în 
special cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi 
confundat cu un produs alimentar pe 
baza formei, mirosului, culorii, 
aspectului, ambalajului, etichetării, 
volumului, dimensiunii sau a altor 
caracteristici ale sale.
Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
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altor produse cu un grad mai mic de risc 
nu constituie motive pentru a considera 
că un produs nu este sigur.

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 6 alineatele (1), (1a) nou și (2), depuse de același 
autor]

Justificare

De elementele noi care ar putea crea confuzii pentru operatorii economici și autoritățile de 
aplicare ar trebui să se țină cont în mod voluntar, în scopul de a crea securitate juridică. În 
acest scop, ordinea primelor două alineate ale articolului 6 ar trebui să fie inversată, iar noul 
alineat (2) ar trebui să se bazeze pe o prevedere de tipul „este posibil”. Pe lângă criteriile 
propuse, ar trebui să se poată țină cont și de autenticitatea produselor, întrucât numeroase 
produse contrafăcute nu sunt sigure.

Amendamentul 171
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cele mai noi tehnologii; eliminat

Or. en

[A se vedea amendamentul referitor la articolul 6 alineatul (1a) nou, depus de același autor]

Justificare

Mutat la sfârșitul listei. Deși este important să se țină seama de cele mai noi norme și 
tehnologii, acesta nu ar trebui să fie primul aspect care trebuie luat în considerare. Cele mai 
noi norme vor atinge în mod normal grade mai ridicate de siguranță. Cu toate acestea, un 
produs ar putea fi considerat în continuare sigur și dacă pe piață sunt disponibile alte 
produse cu standarde mai ridicate de siguranță. Acest amendament este inclus și în 
amendamentul referitor la articolul 6 alineatul (1a) nou, depus de același autor.

Amendamentul 172
Raffaele Baldassarre
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cele mai noi norme și tehnologii; eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura punerea lor în aplicare, criteriile de evaluare a siguranței produselor 
trebuie să fie obiective și să fie la dispoziția producătorilor. Cele mai noi tehnologii și 
așteptările rezonabile ale consumatorilor în materie de siguranță nu îndeplinesc aceste 
condiții.

Amendamentul 173
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cerințele stabilite în cadrul unei 
solicitări de standardizare în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (1);

Or. de

Amendamentul 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) principiul precauției; 

Or. it
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Amendamentul 175
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele esențiale enunțate în 
mandatele de standardizare conform 
articolului 16 din prezentul regulament;

Or. fr

Justificare

Pe durata elaborării unui standard,verificarea respectării cerințelor esențiale ale mandatelor 
de standardizare poate constitui un indicator util cu privire la siguranța unui produs.

Amendamentul 176
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) normele altor state membre;

Or. es

Amendamentul 177
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) cerințele esențiale publicate de 
Comisie pentru îndeplinirea mandatului 
în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera 
(a) din GPSD;
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Or. es

Amendamentul 178
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) așteptările rezonabile ale 
consumatorilor în privința siguranței.

eliminat

Or. en

[A se vedea amendamentul referitor la articolul 6 alineatul (1a) nou, depus de același autor]

Justificare

Acest criteriu pare arbitrar și creează insecuritate juridică pentru operatorii economici, 
deoarece aceștia trebuie să determine care sunt „așteptările rezonabile ale consumatorilor” 
în cazul fiecărui produs, fără a fi siguri dacă autoritățile de supraveghere a pieței ar putea 
interpreta conceptul într-un mod diferit. Acest amendament este și în amendamentul referitor 
la articolul 6 alineatul (1a) nou, depus de același autor.

Amendamentul 179
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) așteptările rezonabile ale 
consumatorilor în privința siguranței.

eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura punerea lor în aplicare, criteriile de evaluare a siguranței produselor 
trebuie să fie obiective și să fie la dispoziția producătorilor. Cele mai noi tehnologii și 
așteptările rezonabile ale consumatorilor în materie de siguranță nu îndeplinesc aceste 
condiții.
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Amendamentul 180
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) legislația Uniunii privind 
alternativele la testarea pe animale 
utilizate în scopuri de reglementare, după 
cum s-a subliniat în Regulamentul (UE) 
nr. 1907/2006, Regulamentul (UE) 
nr. 1223/2009 și în Directiva 2010/63/UE.

Or. en

Amendamentul 181
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) cele mai noi norme și tehnologii

Or. en

[A se vedea amendamentul referitor la articolul 6 alineatul (1a) nou, depus de același autor]

Justificare

Mutat la sfârșitul listei. Deși este important să se țină seama de cele mai noi norme și 
tehnologii, acesta nu ar trebui să fie primul aspect care trebuie luat în considerare. Cele mai 
noi norme vor atinge în mod normal grade mai ridicate de siguranță. Cu toate acestea, un 
produs ar putea fi considerat în continuare sigur și dacă pe piață sunt disponibile alte 
produse cu standarde mai ridicate de siguranță. Acest amendament este inclus și în 
amendamentul referitor la articolul 6 alineatul (1a) nou, depus de același autor.

Amendamentul 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Marcajul CE+

Marcajul CE+ este aplicat doar de 
producător sau de reprezentantul său 
autorizat.
Marcajul CE+ este aplicat doar 
produselor de consum care intră sub 
incidența prezentului regulament și nu 
este aplicat altor produse. Marcajul CE+ 
se aplică după testarea pe eșantioane 
reprezentative din produsele destinate 
vânzării, selectate în mod aleatoriu sub 
controlul unui funcționar judiciar, al unei 
autorități sau al oricărei alte persoane 
calificate desemnate de fiecare stat 
membru.
Marcajul CE+ este singurul marcaj care 
atestă faptul că un produs a fost testat și 
este considerat un produs sigur.

Or. en

Amendamentul 183
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Marcajul CE+

(1) Marcajul CE+ este aplicat doar de 
producător sau de reprezentantul său 
autorizat.
(2) Marcajul CE+ este aplicat doar 
produselor de consum care intră sub 
incidența prezentului regulament și nu 
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este aplicat altor produse.
(3) Prin aplicarea marcajului CE+, 
producătorul indică faptul că produsul a 
fost testat de un organism acreditat 
competent să evalueze siguranța 
produsului și este considerat de acesta ca 
fiind conform cu cerințele de siguranță 
prevăzute de prezentul regulament. 
Marcajul CE+ se aplică după testarea pe 
eșantioane reprezentative din produsele 
destinate vânzării, selectate în mod 
aleatoriu sub controlul unui funcționar 
judiciar, al unei autorități sau al oricărei 
alte persoane calificate desemnate de 
fiecare stat membru.
(4) Marcajul CE+ este singurul marcaj 
care atestă faptul că un produs a fost 
testat și este considerat un produs sigur.
(5) Se interzice aplicarea pe produse a 
unor marcaje, însemne sau inscripții care 
pot induce în eroare terții în ceea ce 
privește semnificația sau forma
marcajului CE+. Pe produs se poate 
aplica orice alt marcaj, cu condiția ca 
prin aceasta să nu se afecteze vizibilitatea, 
lizibilitatea și semnificația marcajului 
CE+.
(6) Statele membre asigură punerea în 
aplicare corectă a normelor care 
reglementează marcajul CE+ și iau 
măsuri corespunzătoare în cazul în care 
acesta este utilizat în mod incorect. Statele 
membre prevăd, de asemenea, sancțiuni 
pentru încălcarea normelor, care pot 
include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave. Sancțiunile în cauză 
sunt proporționale cu gravitatea faptei și 
reprezintă o măsură eficace de 
descurajare a utilizării 
necorespunzătoare.

Or. en

Justificare

Majoritatea modelelor neconforme de brichete vândute în UE au certificate de conformitate 
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primite după testarea de către un terț. Acest lucru este cauzat de faptul că, în absența unui 
terț independent implicat în colectarea eșantioanelor, producătorii pot dispune ca testele să 
fie efectuate pe eșantioane pregătite care nu sunt reprezentative pentru ceea ce se vinde de 
fapt și pot primi certificate de conformitate pentru produse care nu au fost verificate. Această 
practică este înșelătoare și generează un risc grav la adresa siguranței consumatorilor.

Amendamentul 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. de

Justificare

Indicarea obligatorie a originii nu generează valoare adăugată pentru consumator și creează 
confuzie inutilă. Reglementările existente asigură deja siguranța consumatorilor. În plus, 
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obligativitatea indicării originii determină noi sarcini birocratice inutile, care afectează în 
special întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 185
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. en

Justificare

Cerința de a indica originea produselor de consum nu a fost abordată nici de evaluarea 
impactului și nu este conținută nici în noul cadru legislativ. Aceasta nu ar îmbunătăți 
siguranța consumatorilor sau trasabilitatea produsului, care sunt deja asigurate prin alte 
mijloace în legislația armonizată și în RSPC. De asemenea, ar induce în eroare consumatorii 
de produse care provin dintr-un lanț complex de aprovizionare la nivel mondial. În cele din 
urmă, punerea sa în aplicare ar fi costisitoare pentru operatorii economici și autoritățile 
publice.

Amendamentul 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. de

Justificare

Obligativitatea indicării originii nu va ridica gradul de siguranță a produsului. Adresa 
producătorului și numărul de identificare trebuie indicate și în prezent pe produse și asigură 
astfel trasabilitatea. O corelare a siguranței produselor cu normele prevăzute în codul vamal 
presupune eforturi financiare și de timp considerabile pentru întreprinderea în cauză.

Amendamentul 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. pl

Amendamentul 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
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permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. de

Justificare

Introducerea indicării obligatorii a originii prin referință la normele vamale legate de 
originea nepreferențială nu a făcut obiectul evaluării de impact anterioare a Comisiei. În 
plus, această propunere este similară cu propunerea de regulament COM(2005)661, retrasă 
în aprilie 2013.

Amendamentul 190
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
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respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

Or. pl

Amendamentul 191
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs.

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului, precum și a materialelor care 
îl compun sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs. Această indicație se aplică, în 
orice caz, în mod vizibil și ușor de 
identificat de către consumator.

Or. it

Amendamentul 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs.

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs. Producătorii și importatorii aplică 
pe produse, de asemenea, o indicație 
privind originea materialelor care le 
compun. Indicația privind originea 
produsului finit trebuie să fie clară și 
vizibilă pentru consumatori.

Or. it

Amendamentul 193
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs.

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului, inclusiv originea materiilor 
prime utilizate în producție, sau, în 
cazurile în care dimensiunea sau natura 
produsului nu permite acest lucru, că 
respectiva informație este prevăzută pe 
ambalaj ori într-un document care însoțește 
respectivul produs.

Or. en

Justificare

Este important ca țara menționată pe etichetă să nu fie țara în care se află „punctul ultimei 
transformări economice”. În caz contrar, ar însemna că, de exemplu, blana europeană 
fabricată în China ar purta o etichetă pe care ar scrie „Țara de origine: China”, iar 
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consumatorii nu ar putea să știe unde și în ce condiții sunt produse materiile prime, cum ar fi 
blana.

Amendamentul 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs.

(1) Producătorii și importatorii trebuie să 
indice țara de origine a produsului, 
pentru a asigura trasabilitatea acestuia în 
cadrul lanțului de aprovizionare.
Producătorii și importatorii se asigură că pe 
toate produsele, indiferent dacă acestea 
provin din UE sau dintr-o țară terță, se 
indică țara de origine a produsului sau, în 
cazurile în care dimensiunea sau natura 
produsului nu permite acest lucru, că 
respectiva informație este prevăzută pe 
ambalaj ori într-un document care însoțește 
respectivul produs. Înainte de a pune la 
dispoziție un produs pe piața internă 
europeană, distribuitorii trebuie să se 
asigure că producătorul sau importatorul 
a indicat țara de origine în forma 
corespunzătoare.

Or. de

Amendamentul 195
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului, precum și a materialelor care 
îl compun sau, în cazurile în care 
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permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs.

dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs.

Or. it

Justificare

Un element-cheie pentru evaluarea siguranței produsului este compoziția sa. Produsul 
trebuie însoțit inclusiv de indicația privind originea referitoare la materialele care îl compun. 
Introducerea unei obligații privind indicarea originii materialelor care însoțesc produsele ar 
valorifica excelența IMM-urilor statelor membre care, tocmai prin lipsa de informații 
transparente privind originea produselor și a materialelor care le compun, suportă daunele 
economice.

Amendamentul 196
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a determina țara de origine 
în sensul alineatului (1), se aplică normele 
privind originea nepreferențială prevăzute 
la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.

(2) În scopul de a determina țara de origine 
în sensul alineatului (1), se aplică normele 
privind originea nepreferențială prevăzute 
la articolele 52-55 din 
Regulamentul nr. XXXX/2013 al Uniunii
de instituire a Codului Vamal.

Or. fr

Amendamentul 197
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile în care țara de origine (3) În cazurile în care țara de origine 
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determinată în conformitate cu alineatul (2) 
este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.

determinată în conformitate cu alineatul (2) 
este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere pe eticheta „produs în …” la 
Uniune sau la respectivul stat membru. 
Numele și adresa producătorului trebuie 
să fie, de asemenea, indicate pe toate 
produsele care sunt puse la dispoziție pe 
piața internă a UE.

Or. de

Amendamentul 198
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul (2) 
este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face
trimitere la Uniune sau la respectivul stat
membru.

(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul (2) 
este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii trebuie să facă
trimitere la statul membru.

Or. it

Justificare

Indicația de origine „Uniunea Europeană” este prea generală.

Amendamentul 199
Gino Trematerra

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Producătorii care vor să aplice 
indicația de origine sunt autorizați să o 
facă numai în engleză [cu mențiunea 



AM\1003186RO.doc 79/166 PE516.922v02-00

RO

„Made in (țara)], întrucât este ușor de 
înțeles pentru consumatori.

Or. it

Amendamentul 200
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când își introduc produsele pe 
piață, producătorii se asigură că acestea au 
fost proiectate și fabricate în conformitate 
cu cerința generală de siguranță prevăzută 
la articolul 4.

(1) Înainte de a-și introduce produsele pe 
piață, producătorii se asigură că acestea au 
fost proiectate și fabricate în conformitate 
cu cerința generală de siguranță prevăzută 
la articolul 4.

Or. de

Amendamentul 201
Pablo Arias Echeverría

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Producătorii furnizează 
consumatorilor informații relevante 
pentru a le permite să evalueze riscurile 
inerente prezentate de un produs pe 
parcursul perioadei sale de utilizare 
normale sau care pot fi prevăzute în mod 
rezonabil, atunci când aceste riscuri nu 
sunt imediat evidente fără avertizări 
adecvate, și să ia măsuri de precauție 
împotriva acelor riscuri.
Producătorii trebuie să realizeze o 
evaluare riscului produsului înainte de 
introducerea sa pe piață.



PE516.922v02-00 80/166 AM\1003186RO.doc

RO

Or. es

Justificare

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Amendamentul 202
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii se asigură că există 
proceduri care garantează conformitatea 
permanentă a producției de serie cu cerința 
generală de siguranță prevăzută la articolul 
4.

(2) Producătorii se asigură că există 
proceduri care garantează conformitatea 
permanentă a producției cu cerința generală 
de siguranță prevăzută la articolul 4, în 
cerințele relevante legate de sănătate și 
siguranță din legislația de armonizare a 
Uniunii și din standardele europene, 
precum și în conformitate cu cerințele de 
sănătate și siguranță prevăzute în 
legislația statelor membre în care este pus 
la dispoziție produsul.

Or. de

Amendamentul 203
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii se asigură că există 
proceduri care garantează conformitatea 

(2) Producătorii se asigură că există 
proceduri care garantează conformitatea 
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permanentă a producției de serie cu cerința 
generală de siguranță prevăzută la articolul 
4.

permanentă a producției de serie cu cerința 
generală de siguranță prevăzută la articolul 
4.

Producătorii ar trebui să mențină 
registrul controalelor realizate asupra 
loturilor și să îl pună la dispoziția 
autorităților de supraveghere atunci când 
este solicitat.

Or. es

Justificare

Având în vedere experiența privind gestionarea RAPEX, produsele de pe piață nu sunt 
omogene și deseori se constată că testele de laborator efectuate pe trei probe prelevate de pe 
piață nu sunt la fel.

Amendamentul 204
Josef Weidenholzer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru determinarea riscurilor 
posibile prezentate de un produs, 
producătorii aplică proceduri adecvate și 
stabilesc siguranța și conformitatea 
produsului cu normele menționate la 
alineatul (2). Comisiei trebuie să i se 
confere competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 20, 
prin care să stabilească aspectele care 
trebuie avute în vedere de către 
producător în cadrul analizei riscurilor 
posibile, inclusiv formatul acestei analize.

Or. de

Amendamentul 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati



PE516.922v02-00 82/166 AM\1003186RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii 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 activități de monitorizare.

(3) Pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
siguranță a produsului, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii testează prin 
eșantionare, cel puțin o dată pe an, pe 
eșantioane reprezentative din produsele
destinate vânzării, selectate în mod 
aleatoriu sub controlul unui funcționar 
judiciar, al unei autorități sau al oricărei 
alte persoane calificate desemnate de 
către fiecare stat membru, investighează 
plângerile și păstrează un registru de 
plângeri, produse neconforme și produse 
rechemate și informează distribuitorii cu 
privire la orice astfel de activități de 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 206
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii 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 activități de monitorizare.

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii, în prezența 
unui reprezentant public calificat și cel 
puțin o dată pe an, testează aleatoriu 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 activități de monitorizare. În 
aceleași condiții, producătorii trebuie să 
testeze în special acele produse care fac 
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sau au făcut obiectul unei decizii a 
Comisiei, adoptate în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul privind 
supravegherea pe piață a produselor.

Or. de

Amendamentul 207
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
producătorii 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 
activități de monitorizare.

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii testează prin 
eșantionare, cel puțin o dată pe an, pe 
eșantioane reprezentative din produsele
destinate vânzării, selectate în mod 
aleatoriu sub controlul unui funcționar 
judiciar, al unei autorități sau al oricărei 
alte persoane calificate desemnate de 
către fiecare stat membru, investighează 
plângerile și păstrează un registru de 
plângeri, produse neconforme și produse 
rechemate și informează distribuitorii cu 
privire la orice astfel de activități de 
monitorizare.

În special, producătorii efectuează, în 
aceleași condiții, testarea produselor care 
sunt sau au făcut obiectul unei decizii a 
Comisiei în conformitate cu articolul 12 
din Regulamentul privind supravegherea 
pe piață a produselor.

Or. en

Amendamentul 208
Wim van de Camp
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
producătorii 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 
activități de monitorizare.

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii testează prin 
eșantionare, cel puțin o dată pe an, pe 
eșantioane reprezentative din produsele
destinate vânzării, selectate în mod 
aleatoriu sub controlul unui funcționar 
judiciar, al unei autorități sau al oricărei 
alte persoane calificate desemnate de 
către fiecare stat membru, investighează 
plângerile și păstrează un registru de 
plângeri, produse neconforme și produse 
rechemate și informează distribuitorii cu 
privire la orice astfel de activități de 
monitorizare. În special, producătorii 
efectuează, în aceleași condiții, testarea 
produselor care sunt sau au făcut obiectul 
unei decizii a Comisiei în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul privind 
supravegherea pe piață a produselor.

Or. en

Justificare

Justificare identică cu justificarea amendamentului la articolul 6a (nou).

Amendamentul 209
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii testează prin 
eșantionare produsele puse la dispoziție pe 

(3) În scopul de a proteja sănătatea și 
siguranța consumatorilor, producătorii 
testează prin eșantionare produsele puse la 
dispoziție pe piață, investighează plângerile 
și păstrează un registru de plângeri, 
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piață, investighează plângerile și păstrează 
un registru de plângeri, produse 
neconforme și produse rechemate și 
informează distribuitorii cu privire la orice 
astfel de activități de monitorizare.

produse neconforme și produse rechemate 
și informează distribuitorii cu privire la 
orice astfel de activități de monitorizare de 
acest tip. Aceste informații trebuie să fie 
puse la dispoziția autorităților de 
supraveghere atunci când sunt solicitate.

Or. es

Justificare

Este un fapt foarte important atunci când autoritățile primesc o plângere cu privire la un 
produs și se dorește să se cunoască dacă producătorul a avut reclamații similare și cum a 
acționat.

Amendamentul 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
producătorii 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 
activități de monitorizare.

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii testează prin 
eșantionare reprezentativă produsele puse 
la dispoziție pe piață, selectate sub 
controlul unui funcționar judiciar sau al 
oricărei persoane calificate desemnate de 
către fiecare stat membru, investighează 
plângerile și păstrează un registru de 
plângeri, produse neconforme și produse 
rechemate și informează distribuitorii cu 
privire la orice astfel de activități de 
monitorizare.

Or. en

Justificare

Acest amendament intenționează să consolideze fiabilitatea verificării prin eșantionare a 
produselor după introducerea lor pe piață atunci când se consideră că acestea generează 
potențiale riscuri. Introducerea caracterului reprezentativ al eșantioanelor este asigurată de 
faptul că acestea sunt alese de un terț (funcționar judiciar sau o persoană desemnată de 
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autoritățile naționale competente ale statelor membre).

Amendamentul 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când produsele introduse pe 
piață sunt sau au făcut obiectul unei 
decizii a Comisiei pe baza articolului 12 
din [Regulamentul privind supravegherea 
pe piață a produselor], producătorii sau, 
după caz, importatorii, testează prin 
eșantionare, cel puțin o dată pe an, pe 
eșantioane reprezentative din produsele 
destinate vânzării, selectate sub controlul 
unui funcționar judiciar, al unei 
autorități sau al oricărei alte persoane 
calificate desemnate de către fiecare stat 
membru, cu scopul de a proteja sănătatea 
și siguranța consumatorilor.

Or. en

Justificare

Acest amendament intenționează să introducă obligația de testare obligatorie prin 
eșantionare pentru producători (sau pentru importatori, atunci când producătorul este 
stabilit într-o țară terță) cu privire la produsele care au făcut obiectul unor decizii pe baza 
articolului 12 din Regulamentul privind supravegherea pe piață a produselor (produse care 
prezintă riscuri grave și justifică acțiunea Uniunii). Testarea prin eșantionare ar trebui 
efectuată cel puțin o dată pe an.

Amendamentul 212
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proporțional cu riscurile posibile Proporțional cu riscurile posibile 
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prezentate de un produs, producătorii 
întocmesc o documentație tehnică. 
Documentația tehnică cuprinde, după caz:

prezentate de un produs, producătorii 
întocmesc o documentație tehnică pentru 
categorii de produse. Documentația 
tehnică cuprinde, după caz:

Or. en

Amendamentul 213
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, producătorii 
întocmesc o documentație tehnică. 
Documentația tehnică cuprinde, după caz:

Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, producătorii 
întocmesc o documentație tehnică. 
Documentația tehnică cuprinde:

Or. de

Amendamentul 214
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, producătorii 
întocmesc o documentație tehnică. 
Documentația tehnică cuprinde, după caz:

Producătorii întocmesc o documentație 
tehnică Documentația tehnică cuprinde:

Or. es

Amendamentul 215
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere generală a produsului și a 
proprietăților sale esențiale de interes 
pentru evaluarea siguranței produsului;

(a) o descriere generală a categoriei 
produsului și a proprietăților sale esențiale 
de interes pentru evaluarea siguranței;

Or. en

Amendamentul 216
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere generală a produsului și a 
proprietăților sale esențiale de interes 
pentru evaluarea siguranței produsului;

(a) o descriere generală a produsului care 
să permită stabilirea unei legături clare a 
documentației cu produsul și a 
proprietăților sale esențiale de interes 
pentru evaluarea siguranței produsului;

Or. es

Amendamentul 217
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) numele și adresa producătorului.
Documentația tehnică se prezintă în limba 
statului membru unde se comercializează 
produsul sau în cea care este acceptabilă 
pentru autoritățile de supraveghere a 
pieței care le solicită;

Or. es
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Justificare

Se consolidează trasabilitatea produsului. Textul este copia articolului 11 alineatul (2) litera 
(a) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind cosmeticele.

Amendamentul 218
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză a riscurilor posibile legate de 
produs și soluțiile adoptate pentru 
eliminarea sau reducerea acestor riscuri, 
inclusiv rezultatele tuturor testelor 
efectuate de producător sau de alte părți în 
numele acestuia;

(b) o analiză a riscurilor posibile legate de 
categoria produsului și soluțiile adoptate 
pentru eliminarea sau reducerea acestor 
riscuri, inclusiv rezultatele tuturor testelor 
efectuate de producător sau de alte părți în 
numele acestuia;

Or. en

Amendamentul 219
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză a riscurilor posibile legate de 
produs și soluțiile adoptate pentru 
eliminarea sau reducerea acestor riscuri, 
inclusiv rezultatele tuturor testelor 
efectuate de producător sau de alte părți în 
numele acestuia;

(b) o analiză a riscurilor posibile legate de 
produs în conformitate cu [alineatul (2a)]*

și soluțiile adoptate pentru eliminarea sau 
reducerea acestor riscuri, inclusiv 
rezultatele tuturor testelor efectuate de 
producător sau de alte părți în numele 
acestuia;
__________________
* a se insera alineatul care corespunde 
amendamentului 16 referitor la articolul 8 
– alineatul 2a (nou) prezentat de Josef 
Weidenholzer 
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Or. de

Amendamentul 220
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, o listă cu standardele 
europene menționate la articolul 5 litera (b) 
sau cu cerințele în materie de sănătate și 
siguranță prevăzute în legislația statului 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție pe piață, menționate la 
articolul 5 litera (c) sau alte aspecte 
menționate la articolul 6 alineatul (2), 
aplicate pentru a îndeplini cerința generală 
de siguranță prevăzută la articolul 4.

(c) după caz, o listă cu standardele 
europene menționate la articolul 5 litera (b) 
sau cu cerințele în materie de sănătate și 
siguranță prevăzute în legislația statului 
membru în care produsele sunt puse la 
dispoziție pe piață, menționate la 
articolul 5 litera (c) sau alte aspecte 
menționate la articolul 6 alineatul (2), 
aplicate pentru a îndeplini cerința generală 
de siguranță prevăzută la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 221
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care producătorul nu 
introduce produsul pe piață, numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată a fabricantului, 
precum și adresa la care poate fi 
contactat.

Or. en

Justificare

Dacă este obligatoriu ca numele și adresa unui producător din afara UE să apară pe un 
produs importat, aceste informații vor deveni cunoscute concurenților și clienților 
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importatorului, consecința fiind că, în viitor, aceștia ar putea trece peste respectivul 
importator și ar putea colabora direct cu producătorul din afara UE. Acest lucru ar 
descuraja importurile realizate de IMM-uri și ar conduce la o denaturare semnificativă a 
concurenței. Prin urmare, se sugerează includerea acestei informații în documentația tehnică.

Amendamentul 222
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care oricare dintre standardele 
europene, cerințele în materie de sănătate și 
siguranță sau alte aspecte menționate la 
primul paragraf litera (c) au fost numai 
parțial aplicate, se identifică părțile care au 
fost aplicate.

În cazul în care oricare dintre standardele 
europene, cerințele în materie de sănătate și 
siguranță sau alte aspecte menționate la 
primul paragraf litera (c) au fost numai 
parțial aplicate, se identifică părțile care au 
fost aplicate și, după caz, sunt enunțate 
precizări cu privire la modul în care au 
fost luate în considerare riscurile 
acoperite de părțile care nu au fost 
aplicate.

Or. fr

Justificare

Atunci când producătorii aleg să nu aplice decât o parte dintr-un standard sau din cerințele 
în materie de sănătate sau de siguranță, ei ar trebui să precizeze modul în care ei au ales să 
răspundă la alte riscuri prevăzute în standard.

Amendamentul 223
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pune la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere 
justificată, o pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței, în format 
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pieței. electronic sau tipărit.

Or. en

Amendamentul 224
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pune la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere 
justificată, o pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 225
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pune
la dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(5) Timp de cinci ani de la introducerea pe 
piață a produsului, producătorii pun la 
dispoziție, la cererea justificată a 
autorităților de supraveghere a pieței, 
părțile relevante ale documentației 
tehnice, în format electronic sau tipărit.

Documentația tehnică nu trebuie să se 
afle pe teritoriul Uniunii și nici să fie 
permanent disponibilă în formă fizică. Cu 
toate acestea, trebuie să poată fi 
asamblată și pusă la dispoziție într-un 
interval de timp rezonabil.

Or. en
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[A se vedea articolele R2 alineatul (9) și R4 alineatul (9) din Decizia 768/2008/CE, partea A 
punctul 2 din anexa VII la Directiva 2006/42/CE, Orientările CE privind aplicarea 

Directivei 2006/95/CE și amendamentul la articolul 10 alineatul (8), depus de același autor]

Justificare

Producătorii ar trebui să elaboreze specificații tehnice pentru produsele de consum 
nearmonizate doar pe baza unei cereri justificate, întrucât, în general, se consideră că aceste 
produse nu prezintă riscuri ridicate. O obligație generală ar crea sarcini administrative 
disproporționate. Formularea propusă este inspirată de Directiva privind echipamentele 
tehnice. Perioada propusă de 10 ani depășește în mod clar ciclul de viață al celor mai multe 
produse de consum și, prin urmare, ar trebui să fie redusă.

Amendamentul 226
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pune 
la dispoziția autorităților de supraveghere 
a pieței.

(5) Producătorii se asigură că 
documentația tehnică poate fi pusă la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței, la cerere, timp de zece ani de la 
introducerea pe piață a produsului.

Or. en

Justificare

RSPC nu ar trebui să fie mai strict decât legislația armonizată. Prin urmare, importatorii nu 
ar trebui să fie obligați să păstreze documentația tehnică, ci să o pună la dispoziția 
autorităților la cerere.

Amendamentul 227
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la ultima 
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pe piață a produsului și, la cerere, o pune la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

introducere pe piață a produsului și, la 
cerere, o pune la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței.

Or. es

Justificare

Punctul de plecare al acestei perioade trebuie să fie ultima dată la care produsul a fost 
introdus pe piață.

Amendamentul 228
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii se asigură că produsele lor 
poartă un număr de tip, lot sau serie sau alt 
element ce permite identificarea 
produsului, care să poată fi văzut și citit cu 
ușurință de consumatori sau, dacă mărimea 
sau natura produsului nu permite acest 
lucru, că informația solicitată este furnizată 
pe ambalaj sau într-un document care 
însoțește produsul.

(6) Producătorii se asigură că produsele lor 
poartă un număr de tip, lot sau serie sau alt 
element ce permite identificarea 
produsului, care să poată fi văzut și citit cu 
ușurință de consumatori sau, dacă mărimea 
sau natura produsului nu permite acest 
lucru, că informația solicitată este furnizată 
pe ambalaj sau într-un document care 
însoțește produsul. În acest caz, 
consumatorii ar trebuie să fie sfătuiți să 
păstreze informațiile prezentate pe 
ambalaj sau în documentul care însoțește 
produsul.

Or. de

Amendamentul 229
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii se asigură că produsele lor (6) Producătorii se asigură că produsele lor 
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poartă un număr de tip, lot sau serie sau alt 
element ce permite identificarea 
produsului, care să poată fi văzut și citit cu 
ușurință de consumatori sau, dacă mărimea 
sau natura produsului nu permite acest 
lucru, că informația solicitată este furnizată 
pe ambalaj sau într-un document care 
însoțește produsul.

poartă un număr de model de produs, tip, 
lot sau serie sau alt element ce permite 
identificarea produsului, care să poată fi 
văzut și citit cu ușurință de consumatori 
sau, dacă mărimea sau natura produsului 
nu permite acest lucru, că informația 
solicitată este furnizată pe ambalaj sau într-
un document care însoțește produsul.

Or. en

Amendamentul 230
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii se asigură că produsele lor 
poartă un număr de tip, lot sau serie sau alt 
element ce permite identificarea 
produsului, care să poată fi văzut și citit cu 
ușurință de consumatori sau, dacă mărimea 
sau natura produsului nu permite acest 
lucru, că informația solicitată este furnizată 
pe ambalaj sau într-un document care 
însoțește produsul.

6. Producătorii se asigură că produsele lor 
poartă un număr de tip, lot sau serie sau alt 
element ce permite identificarea 
produsului, care să poată fi văzut și citit cu 
ușurință de consumatori. Dacă mărimea 
sau natura produsului nu permite acest 
lucru, informația solicitată este furnizată pe 
ambalaj sau într-un document care 
însoțește produsul, însoțite în acest caz de 
mențiunea „Informații care trebuie 
păstrate”.

Or. fr

Justificare

Dacă informațiile de identificare sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care 
însoțește produsul, consumatorul ar trebui să fie sfătuit să le păstreze.

Amendamentul 231
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când informațiile care permit 
identificarea produsului nu sunt furnizate 
direct pe produs, producătorii indică într-
un mod suficient de vizibil că suportul pe 
care aceste informații apar trebuie 
păstrat.

Or. fr

Amendamentul 232
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dispozițiile alineatelor (3), (4) și (5) 
nu se aplică în cazul în care producătorii 
consideră că produsele lor nu prezintă 
niciun risc sau că prezintă numai un nivel 
scăzut de risc. În cadrul acestei evaluări, 
producătorul trebuie să fie în măsură să 
își justifice decizia în fața autorităților 
competente de supraveghere a pieței, în 
urma unei cereri justificate, precum și a 
furnizorilor săi din aval.

Or. en

Amendamentul 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În scopul de a consolida siguranța 
produselor, producătorii întocmesc o listă 
a modelelor lor de produse și o pun la 
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dispoziția operatorilor publici și a altor 
operatori economici prin orice mijloace 
adecvate.
La cerere, producătorul pune la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și a oricărui operator economic 
căruia îi distribuie produsele sale, 
documente justificative privind existența 
unor caracteristici esențiale diferite între 
modelele sale de produse.

Or. en

Amendamentul 234
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fabricanții de produse care fac 
obiectul unei decizii a Comisiei în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul privind supravegherea pe 
piață a produselor [XREFX] întocmesc o 
listă a modelelor de produse, însoțită de o 
fotografie, și o pun la dispoziția publicului 
și a altor operatori economici prin orice 
mijloc adecvat.
La cerere, producătorul pune la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și a oricărui operator economic 
căruia îi distribuie produsele sale, 
documente justificative privind existența 
unor caracteristici esențiale diferite între 
modelele sale, în sensul definiției de la 
articolul 3 alineatul (2) din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Cerința privind întocmirea unei liste de modele cu o fotografie, care există în legislația 



PE516.922v02-00 98/166 AM\1003186RO.doc

RO

poloneză, permite evitarea oricărei confuzii între modele. Operatorii economici nu ar mai 
putea eluda măsurile de retragere de pe piață prin mărirea numărului modelelor de produse 
care sunt în esență similare.

Amendamentul 235
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fabricanții întocmesc o listă a 
modelelor lor de produse, însoțită de o 
fotografie, și o pun la dispoziția publicului 
și a altor operatori economici prin orice 
mijloc adecvat, în special pentru 
produsele care fac obiectul unei decizii a 
Comisiei în conformitate cu articolul 12 
din Regulamentul privind supravegherea 
pe piață a produselor [XREFX] și pentru 
produsele care fac obiectul unei 
distribuiri pe scară largă.
La cerere, producătorul pune la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și a oricărui operator economic 
căruia îi distribuie produsele sale, 
documente justificative privind existența 
unor caracteristici esențiale diferite între 
modelele sale, în sensul definiției de la 
articolul 3 alineatul (2) din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Cerința privind întocmirea unei liste de modele cu o fotografie, care există în legislația 
poloneză, permite evitarea oricărei confuzii între modele. Operatorii economici nu ar mai 
putea eluda măsurile de retragere de pe piață prin mărirea numărului modelelor de produse 
care sunt în esență similare.

Amendamentul 236
Heide Rühle
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) 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 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, informațiile 
sunt furnizate pe ambalajul produsului sau 
într-un document care însoțește respectivul 
produs ori pe un site internet indicat în 
mod clar pe produs, pe ambalajul acestuia 
sau în documentele însoțitoare. Adresa 
trebuie să indice un singur punct de contact 
pentru producător.

Or. en

Amendamentul 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) 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 indică pe produs numele 
lor, denumirea lor comercială înregistrată 
sau marca lor comercială înregistrată și 
adresa la care pot fi contactați. Dacă
mărimea, natura sau ambalajul produsului 
nu permite acest lucru, se indică doar 
marca comercială. Adresa indică un 
singur punct de contact pentru producător.

Or. de

Justificare

Din motive legate de proporționalitate și pentru a evita birocrația și costurile suplimentare 
implicate de ambalajele și documentația suplimentare, în special în ceea ce privește 
produsele mai mici sau vândute individual, indicarea mărcii comerciale înregistrate ar trebui 
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să fie suficientă.

Amendamentul 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) 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) În cazul în care producătorii introduc 
un produs pe piață, ei 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, informațiile sunt furnizate pe 
ambalajul produsului, într-un document 
care însoțește respectivul produs sau pe un 
site internet indicat în mod clar pe produs, 
pe ambalajul acestuia sau în documentele 
însoțitoare. Adresa trebuie să indice un 
singur punct de contact pentru producător.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 10 alineatul (3), depus de același autor]

Justificare

În special pentru produsele de dimensiuni mici (de exemplu, șosete) și pentru produsele care 
ar putea fi vândute separat, ca obiecte unice (de exemplu, mingile de golf), obligațiile 
propuse vor genera costuri suplimentare ridicate, întrucât va trebui ca informațiile să fie 
furnizate în documente separate. Menționarea unui site internet unde se pot găsi informații 
suplimentare ar fi mult mai rentabilă și ecologică.

Amendamentul 239
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că produsul lor este Producătorii se asigură că produsul lor este 
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însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție, cu excepția cazului 
în care produsul poate fi utilizat în condiții 
de siguranță și conform destinației 
prevăzute de producător în lipsa unor astfel 
de instrucțiuni și informații de siguranță.

însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă sau într-un format 
vizual care poate fi ușor înțeles de 
consumatori, în condițiile stabilite de statul 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție, cu excepția cazului în care 
produsul poate fi utilizat în condiții de 
siguranță și conform destinației prevăzute 
de producător în lipsa unor astfel de 
instrucțiuni și informații de siguranță.

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, traducerea în toate limbile UE poate fi înlocuită în mod eficient prin 
instrucțiuni sub formă de desene și pictograme. Aceste soluții inovatoare sunt alternative 
adecvate și atractive la vocabularul tehnic utilizat în instrucțiunile anumitor produse.

Amendamentul 240
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție, cu excepția cazului 
în care produsul poate fi utilizat în condiții 
de siguranță și conform destinației 
prevăzute de producător în lipsa unor astfel 
de instrucțiuni și informații de siguranță.

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă sau într-un mod 
care poate fi ușor înțeles de consumatori, 
în condițiile stabilite de statul membru în 
care produsul este pus la dispoziție, cu 
excepția cazului în care produsul poate fi 
utilizat în condiții de siguranță și conform 
destinației prevăzute de producător în lipsa 
unor astfel de instrucțiuni și informații de 
siguranță.

Or. en

Amendamentul 241
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție, cu excepția cazului 
în care produsul poate fi utilizat în condiții 
de siguranță și conform destinației 
prevăzute de producător în lipsa unor astfel 
de instrucțiuni și informații de siguranță.

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță adresate consumatorului în mod 
clar și cuprinzător și într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de consumatori, în 
condițiile stabilite de statul membru în care 
produsul este pus la dispoziție, cu excepția 
cazului în care produsul poate fi utilizat în 
condiții de siguranță și conform destinației 
prevăzute de producător în lipsa unor astfel 
de instrucțiuni și informații de siguranță.

Or. es

Amendamentul 242
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Instrucțiunile și informațiile în 
materie de siguranță prevăzute la 
alineatul (8) sunt amplasate într-un loc 
evident, astfel încât să fie ușor vizibile, 
clar lizibile și, după caz, indelebile. 
Acestea nu trebuie să fie în niciun caz 
disimulate, ascunse, trunchiate sau 
separate prin orice alte reprezentări scrise 
sau imagini sau prin orice alt element.

Or. fr

Justificare

Furnizarea instrucțiunilor și informațiilor în materie de siguranță nu este utilă decât dacă 
acestea sunt clar lizibile. Prin urmare, acest lucru trebuie precizat conform condițiilor 
Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare.



AM\1003186RO.doc 103/166 PE516.922v02-00

RO

Amendamentul 243
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, producătorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 10 alineatul (7) și la articolul 11 alineatul (5), depuse 
de același autor]

Justificare

Cuvântul „dacă” creează insecuritate juridică, întrucât poate fi interpretat ca implicând o 
condiție suplimentară pentru utilizarea unor măsuri corective.

Amendamentul 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au (9) Producătorii care consideră sau au 
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motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema. În plus, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. en

Amendamentul 245
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată. În cazurile 
urgente sau în cazul în care producătorul 
nu respectă această obligație, statele 
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membre obligă producătorul să ia 
măsurile corective necesare în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. [.../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind supravegherea pe piață a 
produselor]*.
__________________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința Regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(2013/0048).

Or. de

Amendamentul 246
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. Producătorii se asigură că dispun de 
proceduri pentru adoptarea măsuri 
corective, pentru retragerea sau 
rechemarea produselor lor. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, producătorii informează de 
îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

Or. en
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Amendamentul 247
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță,
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema. De 
asemenea, consumatorii susceptibili de a 
fi afectați de neconformitatea produsului 
trebuie avertizați în mod eficient. În plus, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. de

Amendamentul 248
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
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a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță,
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

a-l retrage sau pentru a-l rechema, 
avertizând consumatorii în mod adecvat și 
eficient cu privire la riscul la care sunt 
expuși ca urmare a nerespectării 
cerințelor de siguranță de către produs. În 
plus, producătorii informează de îndată în 
acest sens autoritățile de supraveghere a 
pieței din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. en

Amendamentul 249
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. De asemenea, aceștia iau 
măsuri corespunzătoare pentru a-i 
avertiza pe consumatori cu privire la 
pericolul pe care acest produs îl poate 
reprezenta pentru ei. În plus, în cazul în 
care produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. en
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Amendamentul 250
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii îi avertizează de îndată pe 
consumatori cu privire la potențialele 
riscuri ale neconformității produsului, 
oferă îndrumări cu privire la măsurile de 
precauție care trebuie luate și informează 
în acest sens autoritățile de supraveghere a 
pieței din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. en

Amendamentul 251
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
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regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, 
avertizând consumatorii în mod adecvat și 
eficient cu privire la riscul la care sunt 
expuși ca urmare a nerespectării 
cerințelor de siguranță de către produs. În 
plus, producătorii informează de îndată în 
acest sens autoritățile de supraveghere a 
pieței din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. en

Justificare

Importatorul joacă un rol important întrucât este responsabil pentru produsul pe care 
intenționează să îl introducă pe piața europeană. În consecință, este esențial ca importatorii 
să se asigure, înainte ca un produs să fie introdus pe piață, că au fost îndeplinite mai multe 
cerințe, în special că s-a realizat o evaluare adecvată a conformității, că producătorul a 
elaborat documentația tehnică adecvată și că produsul poartă marcajele de conformitate 
necesare.

Amendamentul 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, importatorii 
informează de îndată în acest sens 
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sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată și la rezultatele 
acestei măsuri.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că informațiile pe care producătorii le furnizează autorităților de 
supraveghere a pieței includ rezultatele potențialelor măsuri corective adoptate, în scopul de 
a garanta informarea corespunzătoare a autorităților de supraveghere a pieței 
(monitorizare). Aceeași obligație ar trebui să li se aplice producătorilor (articolul 8), 
importatorilor (articolul 10) și distribuitorilor (articolul 11).

Amendamentul 253
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Producătorii se asigură că dispun de 
proceduri pentru aplicarea de măsuri 
corective, pentru retragerea sau 
rechemarea produselor lor și, la cerere, le 
pun la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 254
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Proporțional cu riscurile posibile 



AM\1003186RO.doc 111/166 PE516.922v02-00

RO

prezentate de un produs, producătorii se 
informează periodic cu privire la cele mai 
noi descoperiri și tehnologii, precum și la 
normele și standardele aplicabile în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 255
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în urma unei cereri din partea unei 
autorități de supraveghere a pieței, să 
furnizeze acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru 
demonstrarea conformității unui produs;

(a) în urma unei cereri justificate din partea 
unei autorități de supraveghere a pieței, să 
furnizeze acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru 
demonstrarea conformității unui produs;

Or. en

Amendamentul 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8 
alineatele (4), (6) și (7).

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8 
și a elaborat documentația tehnică în 
conformitate cu articolul 8.

Or. en
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Amendamentul 257
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8 
alineatele (4), (6) și (7).

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8 
alineatele (4) și (6).

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 8 alineatul (4) litera (c) și la articolul 8 alineatul (7), 
depuse de același autor]

Justificare

Dacă este obligatoriu ca numele și adresa unui producător din afara UE să apară pe un 
produs importat, aceste informații vor deveni cunoscute concurenților și clienților 
importatorului, consecința fiind că, în viitor, aceștia ar putea trece peste respectivul 
importator și ar putea colabora direct cu producătorul din afara UE. Acest lucru ar 
descuraja importurile realizate de IMM-uri și ar conduce la o denaturare semnificativă a 
concurenței. Prin urmare, se sugerează includerea acestei informații în documentația tehnică.

Amendamentul 258
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8 
alineatele (4), (6) și (7).

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8 
și, în special, că documentația tehnică 
furnizată de producător în sensul articolul 
8 alineatul (4) corespunde riscurilor 
posibile ale produsului.
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Or. de

Amendamentul 259
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8
alineatele (4), (6) și (7).

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii se asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4, că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8 
și că documentația tehnică elaborată de 
producător în temeiul articolului 8 
alineatul (4) este conformă cu potențialele 
riscuri legate de produs.

Or. en

Justificare

Importatorul joacă un rol important întrucât este responsabil pentru produsul pe care 
intenționează să îl introducă pe piața europeană. În consecință, este esențial ca importatorii 
să se asigure, înainte ca un produs să fie introdus pe piață, că au fost îndeplinite mai multe 
cerințe, în special că s-a realizat o evaluare adecvată a conformității, că producătorul a 
elaborat documentația tehnică adecvată și că produsul poartă marcajele de conformitate 
necesare.

Amendamentul 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 

(3) Importatorii 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 ori într-un document care 
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Ei se asigură că orice etichetă suplimentară 
nu maschează vreo informație de pe 
eticheta aplicată de către producător.

însoțește produsul sau pe un site internet 
indicat în mod clar pe produs, pe 
ambalajul acestuia sau în documentele 
însoțitoare. Ei se asigură că orice etichetă 
suplimentară nu maschează vreo informație 
de pe eticheta aplicată de către producător.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 8 alineatul (7), depus de același autor]

Justificare

În special pentru produsele de dimensiuni mici (de exemplu, șosete) și pentru produsele care 
ar putea fi vândute separat, ca obiecte unice (de exemplu, mingile de golf), obligațiile 
propuse vor genera costuri suplimentare ridicate, întrucât va trebui ca informațiile să fie 
furnizate în documente separate. Menționarea unui site internet unde se pot găsi informații 
suplimentare ar fi mult mai rentabilă și ecologică.

Amendamentul 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 vreo
informație de pe eticheta aplicată de către 
producător.

(3) Importatorii indică pe produs numele 
lor, denumirea lor comercială înregistrată 
sau marca lor înregistrată și adresa la care 
pot fi contactați sau pe ambalajul 
produsului ori într-un document care 
însoțește produsul. Ei nu maschează nicio
informație obligatorie sau legată de 
siguranță furnizată de către producător.

Or. en

Justificare

Eliminarea structurii „dacă acest lucru nu este posibil” este menită să aducă mai multă 
flexibilitate importatorilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 10 
alineatul (3) (ei pot indica informațiile pe ambalaj – și nu neapărat pe produs – și, prin 
urmare, nu este necesar să se deschidă ambalajul). Modificarea ultimei fraze este menită să 
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acopere alte forme de potențială ascundere a informațiilor esențiale (nu numai prin utilizarea 
etichetelor, întrucât se poate face prin utilizarea unui alt ambalaj, de exemplu). În plus, 
informațiile menționate în această dispoziție nu ar trebui să se limiteze la cele prevăzute pe 
etichetă.

Amendamentul 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Importatorii se asigură că produsele 
lor poartă un număr de tip, lot sau serie 
sau alt element ce permite identificarea 
produsului, care să poată fi văzut și citit 
cu ușurință de consumatori sau, dacă 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că informația 
solicitată este furnizată pe ambalaj sau 
într-un document care însoțește produsul.

Or. en

Amendamentul 263
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Importatorii se asigură că produsele 
lor poartă un număr de tip, lot sau serie 
sau alt element ce permite identificarea 
produsului, care să poată fi văzut și citit 
cu ușurință de consumatori, sau că 
informația solicitată este furnizată pe 
ambalaj sau într-un document care 
însoțește produsul.

Or. en
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Amendamentul 264
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorii se asigură că produsul este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție, cu excepția cazului 
în care produsul poate fi utilizat în condiții 
de siguranță și conform destinației 
prevăzute de producător în lipsa unor astfel 
de instrucțiuni și informații de siguranță.

Importatorii se asigură că produsul este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă sau într-un format 
vizual care poate fi ușor înțeles de 
consumatori, în condițiile stabilite de statul 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție, cu excepția cazului în care 
produsul poate fi utilizat în condiții de 
siguranță și conform destinației prevăzute 
de producător în lipsa unor astfel de 
instrucțiuni și informații de siguranță.

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, traducerea în toate limbile UE poate fi înlocuită în mod eficient prin 
instrucțiuni sub formă de desene și pictograme. Aceste soluții inovatoare sunt alternative 
adecvate și atractive la vocabularul tehnic utilizat în instrucțiunile anumitor produse.

Amendamentul 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În funcție de eventualele riscuri 
prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
produsele comercializate, investighează 
plângeri și, după caz, țin un registru de 
plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări ale unor produse și informează 

(6) În funcție de eventualele riscuri 
prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
produsele comercializate, cel puțin o dată 
pe an, pe eșantioane reprezentative din 
produsele destinate vânzării, selectate în 
mod aleatoriu, sub controlul unui 
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producătorul și distribuitorii cu privire la 
astfel de activități de monitorizare.

funcționar judiciar, al unei autorități sau 
al oricărei alte persoane calificate 
desemnate de către fiecare stat membru, 
investighează plângeri și, după caz, țin un 
registru de plângeri, de produse 
neconforme și de rechemări ale unor 
produse și informează producătorul și 
distribuitorii cu privire la astfel de activități 
de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 266
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În funcție de eventualele riscuri 
prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
produsele comercializate, investighează 
plângeri și, după caz, țin un registru de 
plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări ale unor produse și informează 
producătorul și distribuitorii cu privire la 
astfel de activități de monitorizare.

(6) În funcție de eventualele riscuri 
prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
produsele comercializate, cel puțin o dată 
pe an, pe eșantioane reprezentative din 
produsele destinate vânzării, selectate în 
mod aleatoriu, sub controlul unui 
funcționar judiciar, al unei autorități sau 
al oricărei alte persoane calificate 
desemnate de către fiecare stat membru, 
investighează plângeri și, după caz, țin un 
registru de plângeri, de produse 
neconforme și de rechemări ale unor 
produse și informează producătorul și 
distribuitorii cu privire la astfel de activități 
de monitorizare. În special, importatorii 
efectuează, în aceleași condiții, testarea 
produselor care fac sau au făcut obiectul 
unei decizii a Comisiei în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul privind 
supravegherea pe piață a produselor.

Or. en
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Amendamentul 267
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În funcție de eventualele riscuri 
prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
produsele comercializate, investighează 
plângeri și, după caz, țin un registru de 
plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări ale unor produse și informează 
producătorul și distribuitorii cu privire la 
astfel de activități de monitorizare.

(6) În funcție de eventualele riscuri 
prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
produsele comercializate, cel puțin o dată 
pe an, pe eșantioane reprezentative din 
produsele destinate vânzării, selectate în 
mod aleatoriu, sub controlul unui 
funcționar judiciar, al unei autorități sau 
al oricărei alte persoane calificate 
desemnate de către fiecare stat membru,
investighează plângeri și, după caz, țin un 
registru de plângeri, de produse 
neconforme și de rechemări ale unor 
produse și informează producătorul și 
distribuitorii cu privire la astfel de activități 
de monitorizare. În plus, importatorii 
efectuează, în aceleași condiții, testarea 
produselor care fac sau au făcut obiectul 
unei decizii a Comisiei în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul privind 
supravegherea pe piață a produselor.

Or. en

Justificare

Justificare identică cu justificarea amendamentului la articolul 6a (nou).

Amendamentul 268
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În funcție de eventualele riscuri (6) În funcție de eventualele riscuri 
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prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
produsele comercializate, investighează 
plângeri și, după caz, țin un registru de 
plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări ale unor produse și informează 
producătorul și distribuitorii cu privire la 
astfel de activități de monitorizare.

prezentate de un produs și pentru a proteja 
sănătatea și siguranța persoanelor, 
importatorii testează prin eșantionare 
reprezentativă produsele comercializate 
selectate în mod aleatoriu, investighează 
plângeri și, după caz, țin un registru de 
plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări ale unor produse și informează 
producătorul și distribuitorii cu privire la 
astfel de activități de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 269
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, după caz. 
În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 8 alineatul (9) și la articolul 11 alineatul (5), depuse 
de același autor]

Justificare

Cuvântul „dacă” creează insecuritate juridică, întrucât poate fi interpretat ca implicând o 
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condiție suplimentară pentru utilizarea unor măsuri corective.

Amendamentul 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul 
nu prezintă siguranță, importatorii 
informează de îndată în acest sens 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l
retrage sau pentru a-l rechema. În plus, 
importatorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. en

Amendamentul 271
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
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conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată. 
În cazurile urgente sau în cazul în care 
producătorul nu respectă această 
obligație, statele membre obligă 
importatorul să ia măsurile corective 
necesare în conformitate cu articolul 9 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
[.../... al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... privind supravegherea 
pe piață a produselor]*.
__________________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința Regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(2013/0048).

Or. de

Amendamentul 272
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul 
nu prezintă siguranță, importatorii 

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema. În plus, 
importatorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
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informează de îndată în acest sens 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. de

Amendamentul 273
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. De asemenea, aceștia iau măsuri 
corespunzătoare pentru a-i avertiza pe 
consumatori cu privire la pericolul pe 
care acest produs îl poate reprezenta 
pentru ei. În plus, în cazul în care produsul 
nu prezintă siguranță, importatorii 
informează de îndată în acest sens 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

Or. en

Amendamentul 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată și 
la rezultatele acestei măsuri.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că informațiile pe care importatorii le furnizează autorităților de 
supraveghere a pieței includ rezultatele potențialelor măsuri corective adoptate, în scopul de 
a garanta informarea corespunzătoare a autorităților de supraveghere a pieței 
(monitorizare). Aceeași obligație ar trebui să li se aplice producătorilor (articolul 8), 
importatorilor (articolul 10) și distribuitorilor (articolul 11).

Amendamentul 275
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 

(8) Importatorii se asigură că, timp de 
cinci ani de la introducerea pe piață a 
produsului, la cerere justificată, părțile 
relevante ale documentației tehnice pot fi 



PE516.922v02-00 124/166 AM\1003186RO.doc

RO

pieței. puse la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței, în format electronic 
sau tipărit.

Or. en

[A se vedea articolul R4 alineatul (8) din Decizia nr. 768/2008/CE și amendamentul la 
articolul 8 alineatul (5), depus de același autor]

Justificare

Decizia nr. 768/2008/CE prevede că importatorii „se asigură că documentația tehnică poate 
fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere timp de [perioadă care trebuie specificată în 
raport cu ciclul de viață al unui produs și cu nivelul de risc]”. Perioada propusă de 10 ani 
depășește în mod clar ciclul de viață al celor mai multe produse de consum și, prin urmare, 
ar trebui redusă. Cererile ar trebui să indice riscurile identificate în legătură cu produsul în 
cauză.

Amendamentul 276
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pun
la dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(8) Importatorii se asigură că, la cerere, 
documentația tehnică poate fi pusă la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

Or. en

Amendamentul 277
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 

(8) Importatorii se asigură că, la cerere, 
documentația tehnică poate fi pusă la 
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pe piață a produsului și, la cerere, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului.

Or. en

Justificare

RSPC nu ar trebui să fie mai strict decât legislația armonizată. Prin urmare, importatorii nu 
ar trebui să fie obligați să păstreze documentația tehnică, ci să o pună la dispoziția 
autorităților la cerere.

Amendamentul 278
Wim van de Camp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Importatorii întocmesc liste ale 
modelelor lor de produse, însoțite de 
fotografii, și le pun la dispoziția 
publicului și a altor operatori economici 
prin orice mijloc adecvat, în special 
pentru produsele care fac obiectul unei 
decizii a Comisiei în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul privind 
supravegherea pe piață a produselor și 
pentru produsele care fac obiectul unei 
distribuiri pe scară largă. La cerere, 
importatorul pune la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și a oricărui operator economic 
căruia îi distribuie produsele sale, 
documente justificative privind existența 
unor diferențe esențiale între modelele 
sale.

Or. en

Amendamentul 279
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când pune la dispoziție pe piață 
un produs, distribuitorul acordă o atenție 
deosebită cerințelor prezentului 
regulament.

(1) Înainte de a pune la dispoziție pe piață 
un produs, distribuitorul acordă o atenție 
deosebită cerințelor prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 280
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
produsul include informațiile solicitate de 
la producători și importatori, prevăzute la 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și la 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz.

Or. en

Justificare

Formularea revizuită clarifică faptul că distribuitorii nu trebuie să evalueze acuratețea 
informațiilor furnizate de producător/importator. Distribuitorii (în special IMM-urile) nu sunt 
dotați pentru a efectua astfel de evaluări tehnice. Distribuitorii ar trebui să verifice doar 
prezența informațiilor solicitate. Acest lucru le-ar permite tuturor distribuitorilor, în special 
IMM-urilor, să aplice regulamentul mai eficient și într-un mod sigur din punct de vedere 
juridic.

Amendamentul 281
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4).

Or. en

Amendamentul 282
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele 
(3) și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
produsul prezintă indicațiile prevăzute la 
articolul 8 alineatele (6) și (7) și la articolul
10 alineatul (3) și este însoțit de 
informațiile prevăzute la articolul 8 
alineatul (8)și la articolul 10 alineatul (4).

Or. it

Amendamentul 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică cu 
diligența cuvenită dacă producătorul și 
importatorul au respectat cerințele 
prevăzute la articolul 8 alineatele (6), (7) și 
(8) și la articolul 10 alineatele (3) și (4), 
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după caz.

Or. de

Justificare

Aliniere cu articolul 10 litera (a) din Directiva 2011/65/UE. Pentru asigurarea 
proporționalității, verificările aleatorii prin eșantionare ar trebui să fie suficiente.

Amendamentul 284
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele 
(3) și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
produsul poartă marcajele prevăzute la 
articolul 8 alineatele (6) și (7) și la 
articolul 10 alineatul (3) și dacă este 
însoțit de elementele prevăzute la 
articolul 8 alineatul (8) și la articolul 10 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4), după caz. Distribuitorii nu 
maschează nicio informație obligatorie 
sau legată de siguranță furnizată de 
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producător sau de importator.

Or. en

Justificare

Distribuitorul ar trebui să fie supus aceleiași obligații ca importatorul [articolul 10 
alineatul (3)] și nu ascunde informații esențiale furnizate de producător sau de importator.

Amendamentul 286
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4), după caz

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
produsul conține informațiile obligatorii 
prevăzute la articolul 8 alineatele (6), (7) și 
(8) și la articolul 10 alineatele (3) și (4), 
după caz

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că distribuitorul nu poate verifica veridicitatea acestor 
elemente, ci doar prezența lor.

Amendamentul 287
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul produselor care fac sau au 
făcut obiectul unei decizii a Comisiei în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul privind supravegherea pe 
piață a produselor [XREFX], pentru a 
proteja sănătatea și siguranța 
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consumatorilor, distribuitorii testează prin 
eșantionare, cel puțin o dată pe an, 
eșantioane reprezentative din produsele 
destinate vânzării, selectate în mod 
aleatoriu sub controlul unui funcționar 
judiciar, al unei autorități sau al oricărei 
alte persoane calificate desemnate de 
către fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

Justificare identică cu justificarea amendamentului la articolul 6a (nou).

Amendamentul 288
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un distribuitor 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament, el nu pune 
produsul la dispoziție pe piață până când 
acesta nu a fost adus în conformitate. În 
plus, în cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, 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.

(3) În cazul în care un distribuitor 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament, el nu pune 
produsul la dispoziție pe piață până când 
acesta nu a fost adus în conformitate. În 
plus, în cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, 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. În cazul unui produs 
care face sau a făcut obiectul unei decizii 
a Comisiei în conformitate cu articolul 12 
din Regulamentul privind supravegherea 
pe piață a produselor, pentru a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
distribuitorii testează prin eșantionare, cel 
puțin o dată pe an, eșantioane 
reprezentative din produsele destinate 
vânzării, selectate în mod aleatoriu sub 
controlul unui funcționar judiciar, al unei 
autorități sau al oricărei alte persoane 
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calificate desemnate de către fiecare stat 
membru.

Or. en

Justificare

Justificare identică cu justificarea amendamentului la articolul 6a (nou).

Amendamentul 289
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un distribuitor 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament, el nu pune 
produsul la dispoziție pe piață până când 
acesta nu a fost adus în conformitate. În 
plus, în cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, 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.

(3) În cazul în care un distribuitor 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament, el nu pune 
produsul la dispoziție pe piață până când 
acesta nu a fost adus în conformitate. În 
plus, în cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, 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. În cazul unui produs 
care face sau a făcut obiectul unei decizii 
a Comisiei în conformitate cu articolul 12 
din Regulamentul privind supravegherea 
pe piață a produselor [XREFX], pentru a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, distribuitorii testează prin 
eșantionare, cel puțin o dată pe an, 
eșantioane reprezentative din produsele 
destinate vânzării, selectate în mod 
aleatoriu sub controlul unui funcționar 
judiciar, al unei autorități sau al oricărei 
alte persoane calificate desemnate de 
către fiecare stat membru.

Or. en



PE516.922v02-00 132/166 AM\1003186RO.doc

RO

Amendamentul 290
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât 
un produs se află în responsabilitatea lor,
condițiile de depozitare sau de transport nu 
periclitează respectarea cerinței generale de 
siguranță prevăzute la articolul 4 și 
conformitatea acestuia cu articolul 8 
alineatele (6), (7) și (8) și cu articolul 10 
alineatele (3) și (4), după caz.

(4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât 
un produs se află în responsabilitatea lor, 
condițiile de depozitare sau de transport nu 
periclitează respectarea cerinței generale de 
siguranță prevăzute la articolul 4 și 
conformitatea acestuia cu articolul 8 
alineatele (6), (7) și (8) și cu articolul 10 
alineatele (3) și (4).

Or. en

Amendamentul 291
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În funcție de riscurile pe care un 
produs le poate prezenta, distribuitorii pot 
testa prin eșantionare produse puse la 
dispoziție pe piață, în vederea protejării 
sănătății și siguranței consumatorilor.

Or. fr

Justificare

Distribuitorii nu trebuie obligați să testeze produsele. În schimb și în conformitate cu 
practicile actuale, acest regulament ar trebui să îi determine să facă acest lucru, în special în 
ceea ce privește produsele care pot prezenta riscuri.

Amendamentul 292
Heide Rühle
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Distribuitorii se asigură că dispun de 
proceduri pentru aplicarea de măsuri 
corective, pentru retragerea sau 
rechemarea produselor lor și, la cerere, le 
pun la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 293
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, dacă este cazul. În 
plus, în cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 8 alineatul (9) și la articolul 10 alineatul (7), depuse 
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de același autor]

Justificare

Cuvântul „dacă” creează insecuritate juridică, întrucât poate fi interpretat ca implicând o 
condiție suplimentară pentru utilizarea unor măsuri corective.

Amendamentul 294
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz,
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4) se asigură 
că se iau toate măsurile corective necesare 
pentru a aduce în conformitate respectivul 
produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l 
rechema, după caz. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
distribuitorii informează de îndată în acest 
sens producătorul sau importatorul, după 
caz, precum și autoritățile de supraveghere 
a pieței din statele membre în care au pus 
la dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. en

Amendamentul 295
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată. În cazurile urgente 
sau în cazul în care distribuitorul nu 
respectă această obligație, statele membre 
obligă distribuitorul să ia măsurile 
corective necesare în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr. [.../... al Parlamentului 
European și al Consiliului din ... privind 
supravegherea pe piață a produselor]*.
__________________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința Regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(2013/0048).

Or. de

Amendamentul 296
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. Distribuitorii 
se asigură că dispun de proceduri pentru 
aplicarea de măsuri corective, pentru 
retragerea sau rechemarea produselor pe 
care le-au pus la dispoziție pe piață. În 
plus, în cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

Or. en

Amendamentul 297
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3), (4) și (5), după 
caz, suspendă temporar distribuția și se 
asigură că se iau toate măsurile corective 
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respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema. În plus, distribuitorii 
informează de îndată în acest sens 
producătorul sau importatorul, după caz, 
precum și autoritățile de supraveghere a 
pieței din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 
adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

Or. de

Amendamentul 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură imediat că se iau toate măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În 
plus, în cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată și la rezultatele 
acestei măsuri.

Or. en
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Justificare

Aceeași obligație în ceea ce privește capacitatea de reacție ar trebui să li se aplice 
producătorilor, importatorilor și distribuitorilor (adăugarea termenului „imediat”). În plus, 
trebuie să se asigure faptul că informațiile pe care producătorii le furnizează autorităților de 
supraveghere a pieței includ rezultatele potențialelor măsuri corective adoptate, în scopul de 
a garanta informarea corespunzătoare a autorităților de supraveghere a pieței 
(monitorizare). Aceeași obligație ar trebui să li se aplice producătorilor (articolul 8), 
importatorilor (articolul 10) și distribuitorilor (articolul 11).

Amendamentul 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alternativ, distribuitorii pot solicita 
ca o asociație profesională la care sunt 
afiliați să le îndeplinească obligațiile care 
le revin în temeiul prezentului articol sau 
se pot organiza ca entitate colectivă în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 300
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alternativ, distribuitorii pot adera la 
o asociație profesională pentru a se putea 
achita în acest cadru de obligațiile care le 
revin în temeiul prezentului articol.

Or. de
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Amendamentul 301
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alternativ, distribuitorii pot solicita 
ca o asociație profesională la care sunt 
afiliați să le îndeplinească obligațiile care 
le revin în temeiul prezentului articol sau 
se pot organiza ca entitate colectivă în 
acest scop.

Or. en

Justificare

Unii distribuitori care nu pot sau nu doresc să asigure în mod direct respectarea obligațiilor 
prevăzute la acest articol pot alege să se organizeze într-o asociație profesională, pentru a 
încredința acestei asociații responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul 
prezentului articol.

Amendamentul 302
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alternativ, distribuitorii pot solicita 
ca o asociație profesională la care sunt 
afiliați să le îndeplinească obligațiile care 
le revin în temeiul prezentului articol sau 
se pot organiza ca entitate colectivă în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 303
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 12 – titlul 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cazuri în care obligațiile producătorilor 
se aplică importatorilor și distribuitorilor

Obligații suplimentare ale operatorilor 
economici

Or. de

Amendamentul 304
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Situațiile în care obligațiile producătorilor 
se aplică importatorilor și distribuitorilor

Situațiile în care obligațiile producătorilor 
se aplică importatorilor și distribuitorilor și 
viceversa

Or. it

Amendamentul 305
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea autorității competente a unui 
stat membru cu privire la conformitatea 
unui anumit produs, operatorii economici 
desemnează o persoană de contact. 
Aceasta trebuie să fie identică cu 
persoana numită la primul paragraf.

Or. de
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Amendamentul 306
Josef Weidenholzer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii economici desemnează o 
persoană responsabilă cu siguranța 
generală a produselor și informează 
autoritatea competentă a statului membru 
cu privire la această numire. Statele 
membre pot adopta dispoziții suplimentare 
în acest sens.

Or. de

Amendamentul 307
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii sunt considerați importatori 
și, prin urmare, se supun obligațiilor 
importatorilor menționate la articolul 10, 
în cazul în care comercializează un 
produs cu propriul nume sau marcă 
comercială emisă anterior pe piața 
Uniunii de un alt operator economic.

Or. it

Amendamentul 308
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 
alineatele (3) și (5) nu se aplică în cazul 
în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

eliminat

(a) doar un număr limitat de produse bine 
identificate nu prezintă siguranță;
(b) producătorul, importatorul sau 
distribuitorul pot demonstra că riscul este 
pe deplin sub control și nu mai poate 
pune în pericol sănătatea și siguranța 
persoanelor;
(c) produsul prezintă un risc a cărui 
cauză, chiar dacă este cunoscută, nu 
reprezintă o informație utilă pentru 
autorități sau pentru public.

Or. de

Amendamentul 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 alineatele 
(3) și (5) nu se aplică în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 alineatele 
(3) și (5) nu se aplică în cazul în care 
producătorul, importatorul sau 
distribuitorul este în măsură să 
demonstreze că riscul este sub control și 
nu mai poate pune în pericol sănătatea și 
siguranța persoanelor și că toate măsurile 
corective pentru a aduce în conformitate, 
a retrage sau a rechema produsul au fost 
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deja puse în aplicare.

Or. it

Amendamentul 310
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 alineatele 
(3) și (5) nu se aplică în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 alineatele 
(3) și (5) nu se aplică în cazul în care este 
vorba despre riscuri minime compatibile 
cu utilizarea produsului, care sunt 
considerate acceptabile și în concordanță 
cu un nivel înalt de protecție a sănătății și 
siguranței persoanelor conform 
articolului 3 alineatul (1) sau în cazul în 
care sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. fr

Justificare

Trebuie făcută o clarificare. Obligația de a informa autoritățile de supraveghere a pieței nu 
se mai aplică produselor sigure conform articolului 3, adică produselor care prezintă riscuri 
minime compatibile cu utilizarea lor, care sunt considerate acceptabile și în concordanță cu 
un nivel înalt de protecție a sănătății și siguranței persoanelor.

Amendamentul 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) doar un număr limitat de produse bine 
identificate nu prezintă siguranță;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) producătorul, importatorul sau 
distribuitorul pot demonstra că riscul este 
pe deplin sub control și nu mai poate 
pune în pericol sănătatea și siguranța 
persoanelor;

eliminat

Or. it

Amendamentul 313
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) producătorul, importatorul sau 
distribuitorul pot demonstra că riscul este 
pe deplin sub control și nu mai poate pune 
în pericol sănătatea și siguranța
persoanelor;

(b) producătorul, importatorul sau 
distribuitorul pot demonstra că riscul este 
efectiv sub control astfel încât să prevină 
orice pericol la adresa sănătății și a
siguranței persoanelor;

Or. en

Justificare

Controlul total al riscului este imposibil de realizat în practică. Prin urmare, formularea ar 
trebui adaptată pentru a crea securitate juridică pentru operatorii economici.

Amendamentul 314
Ashley Fox
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) producătorul, importatorul sau 
distribuitorul pot demonstra că riscul este 
pe deplin sub control și nu mai poate pune 
în pericol sănătatea și siguranța 
persoanelor;

(b) producătorul, importatorul sau 
distribuitorul pot demonstra că riscul este 
efectiv sub control;

Or. en

Amendamentul 315
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsul prezintă un risc a cărui 
cauză, chiar dacă este cunoscută, nu 
reprezintă o informație utilă pentru 
autorități sau pentru public.

eliminat

Or. en

Justificare

În primul rând, există posibilitatea ca sursa riscului să nu fie cunoscută. În al doilea rând, în 
cazul în care sursa riscului este cunoscută, ar putea fi dificil ca operatorii economici să 
aprecieze dacă este de interes public. O astfel de condiție obligatorie ar crea insecuritate 
juridică.

Amendamentul 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsul prezintă un risc a cărui eliminat
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cauză, chiar dacă este cunoscută, nu 
reprezintă o informație utilă pentru 
autorități sau pentru public.

Or. it

Amendamentul 317
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să stabilească 
situațiile care îndeplinesc condițiile de la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 19 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Amendamentul 318
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, determinând produsele, 
categoriile sau grupurile de produse 
pentru care, din cauza nivelului lor scăzut 
de risc, informațiile menționate la 
articolul 8 alineatul (7) și la articolul 10 
alineatul (3) nu trebuie să fie indicate pe 
produsul propriu-zis.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, determinând produsele, categoriile 
sau grupurile de produse pentru care, din 
cauza nivelului lor scăzut de risc, 
informațiile menționate la articolul 8 
alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (3) 
nu trebuie să fie indicate pe produsul 
propriu-zis.

eliminat

Or. it

Amendamentul 320
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, determinând produsele, 
categoriile sau grupurile de produse pentru 
care, din cauza nivelului lor scăzut de risc, 
informațiile menționate la articolul 8 
alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (3) 
nu trebuie să fie indicate pe produsul 
propriu-zis.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, determinând produsele, 
categoriile sau grupurile de produse pentru 
care, din cauza nivelului lor scăzut de risc, 
informațiile menționate la articolul 8 
alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (3) 
nu sunt necesare.

Or. en

Justificare

Aliniere la formularea articolului 8 alineatul (7) și a articolului 10 alineatul (3), potrivit 
cărora informațiile necesare pot fi indicate și pe ambalaj sau în documentele care însoțesc 
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produsul, în cazul în care nu pot fi indicate chiar pe produs.

Amendamentul 321
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, determinând produsele, 
categoriile sau grupurile de produse pentru 
care, din cauza nivelului lor scăzut de risc,
informațiile menționate la articolul 8 
alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (3) 
nu trebuie să fie indicate pe produsul 
propriu-zis.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, determinând produsele, 
categoriile sau grupurile de produse pentru 
care informațiile menționate la articolul 8 
alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (3) 
nu trebuie să fie indicate pe produsul 
propriu-zis.

Or. en

Justificare

Identificarea produselor și a operatorilor economici este esențială. Pentru a asigura 
siguranța produselor introduse pe piață, este esențial să se identifice și să se definească în 
mod clar obligațiile și rolurile fiecărui agent.

Amendamentul 322
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii economici transmit, la 
cerere, autorităților de supraveghere a 
pieței datele de identificare ale:

(1) Operatorii economici furnizează, la 
cerere, autorităților de supraveghere a 
pieței următoarele informații:

Or. fr

Justificare

Informația privind cantitatea produsului în cauză, precum și orice informație de trasabilitate 
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disponibilă sunt în mod special utile pentru evaluarea riscului și pentru controalele 
direcționate. 

Amendamentul 323
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărui operator economic care le-a 
furnizat produsul;

(a) oricărui operator economic care le-a 
furnizat produsul; tipul și numărul 
produselor furnizate, precum și orice 
indicație care permite trasabilitatea;

Or. de

Amendamentul 324
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricărui operator economic care le-a 
furnizat produsul;

(a) oricărui operator economic care le-a 
furnizat produsul, precum și numărul de 
produse vizate și orice informație 
suplimentară de trasabilitate disponibilă;

Or. fr

Justificare

Informația privind cantitatea produsului în cauză, precum și orice informație de trasabilitate 
disponibilă sunt în mod special utile pentru evaluarea riscului și pentru controalele 
direcționate. 

Amendamentul 325
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricărui operator economic căruia i-au 
furnizat produsul.

(b) oricărui operator economic căruia i-au 
furnizat produsul; tipul și numărul 
produselor furnizate, precum și orice 
indicație care permite trasabilitatea.

Or. de

Amendamentul 326
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricărui operator economic căruia i-au 
furnizat produsul.

(b) oricărui operator economic care le-a 
furnizat produsul, precum și numărul de 
produse vizate și orice informație 
suplimentară de trasabilitate disponibilă;

Or. fr

Justificare

Informația privind cantitatea produsului în cauză, precum și orice informație de trasabilitate 
disponibilă sunt în mod special utile pentru evaluarea riscului și pentru controalele 
direcționate. 

Amendamentul 327
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii economici trebuie să fie în 
măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la primul alineat timp de 10 ani după ce le-

(2) Operatorii economici sunt în măsură să 
prezinte informațiile prevăzute la primul 
alineat timp de 5 ani după ce le-a fost 
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a fost furnizat produsul și pentru o perioadă 
de 10 ani după ce au furnizat produsul.

furnizat produsul și pentru o perioadă de 5 
ani după ce au furnizat produsul.

Or. en

Justificare

Având în vedere gama largă de produse care intră sub incidența prezentului regulament și 
nivelul lor relativ scăzut de risc, obligația de a păstra timp de 10 ani informațiile despre 
lanțurile de aprovizionare ale tuturor produselor de consum ar fi o sarcină administrativă 
disproporționată. Întreprinderile mici și mijlocii vor considera că este aproape imposibil să 
îndeplinească aceste cerințe, ceea ce ar submina grav capacitatea acestora de a concura cu 
societăți mai mari.

Amendamentul 328
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii economici trebuie să fie în 
măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la primul alineat timp de 10 ani după ce 
le-a fost furnizat produsul și pentru o 
perioadă de 10 ani după ce au furnizat 
produsul.

(2) Operatorii economici sunt în măsură să 
prezinte informațiile prevăzute la 
alineatul (1) pentru o perioadă care 
reprezintă o evaluare rezonabilă a ciclului 
de viață al unui produs după ce au furnizat 
produsul.

Or. en

Amendamentul 329
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care operatorii economici 
identifică informațiile menționate la 
alineatul (1), autoritățile de supraveghere 
a pieței tratează aceste informații ca fiind 
confidențiale.
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Or. en

Justificare

Pentru mulți distribuitori și comercianți angro, acesta este un secret al societății de la care 
preiau sarcini și căreia îi furnizează servicii. Prin urmare, este necesar ca identitatea 
furnizorilor să fie protejată. Informațiile furnizate de operatorii economici ar trebui să fie 
utilizate numai de către autoritățile de supraveghere a pieței și nu ar trebui să existe nicio 
posibilitate ca informațiile comerciale sensibile să fie publicate în general sau să ajungă în 
posesia concurenței.

Amendamentul 330
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Trasabilitatea produselor
(1) Pentru anumite produse, categorii sau 
grupuri de produse care, din cauza 
caracteristicilor lor specifice sau 
condițiilor specifice de difuzare sau de 
utilizare, sunt susceptibile să prezinte un 
risc important pentru sănătatea și 
siguranța persoanelor, Comisia poate 
solicita operatorilor economici care 
introduc pe piață și pun la dispoziție pe 
piață aceste produse să stabilească sau să 
utilizeze un sistem de trasabilitate.
(2) Sistemul de trasabilitate constă în 
colectarea și stocarea datelor prin 
mijloace electronice care să permită 
identificarea produsului și a operatorilor 
economici implicați în lanțul său de 
aprovizionare, precum și în amplasarea 
unui suport de date pe produs, pe 
ambalajul acestuia sau pe documentele de 
însoțire pentru a permite accesul la datele 
respective.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
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articolul 20:
(a) determinând produsele, categoriile sau 
grupurile de produse susceptibile de a 
prezenta un risc important pentru 
sănătatea și siguranța persoanelor, așa 
cum se arată la alineatul (1);
(b) precizând datele pe care operatorii 
economici trebuie să le colecteze și să le 
stocheze prin intermediul sistemului de 
trasabilitate menționat la alineatul (2).
(4) Comisia poate să stabilească, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, tipul de suport de date și 
amplasarea sa, așa cum se prevede la 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 19 alineatul (3).
(5) Atunci când adoptă măsurile 
menționate la alineatele (3) și (4), 
Comisia ia în considerare următoarele:
(a) raportul cost-eficacitate al măsurilor, 
inclusiv impactul acestora asupra 
întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii;
(b) compatibilitatea cu sistemele de 
trasabilitate disponibile la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

Nu există nicio dovadă că aceste dispoziții vor adăuga valoare sau vor aduce beneficii 
consumatorilor, autorităților de supraveghere a pieței sau operatorilor economici. Aceste 
dispoziții vor genera pentru societăți costuri care nu au fost evaluate și care pot fi transferate 
consumatorilor. În plus, nu există nicio dovadă că există produse nearmonizate în cazul 
cărora riscurile sunt atât de mari încât să justifice această abordare. Prin urmare, ea este 
disproporționată.

Amendamentul 331
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anumite produse, categorii sau 
grupuri de produse care, din cauza 
caracteristicilor lor specifice sau a 
condițiilor specifice de difuzare sau de 
utilizare, sunt susceptibile să prezinte un 
risc important pentru sănătatea și siguranța 
persoanelor, Comisia poate solicita 
operatorilor economici care introduc pe 
piață și pun la dispoziție pe piață aceste 
produse să stabilească sau să utilizeze un 
sistem de trasabilitate.

(1) Pentru anumite produse, categorii sau 
grupuri de produse care, din cauza 
caracteristicilor lor specifice sau a 
condițiilor specifice de difuzare sau de 
utilizare, sunt susceptibile să prezinte un 
risc important pentru sănătatea și siguranța 
persoanelor și, după consultarea părților 
interesate relevante, după caz, Comisia 
poate solicita operatorilor economici care 
introduc pe piață și pun la dispoziție pe 
piață aceste produse să stabilească sau să 
utilizeze un sistem de trasabilitate.

Or. en

Justificare

Înainte de a propune noi cerințe de trasabilitate, Comisia ar trebui să consulte părțile 
interesate relevante, cum ar fi organizațiile de afaceri și de consumatori, astfel încât să țină 
seama de cunoștințele lor și de implicațiile practice ale acestor cerințe.

Amendamentul 332
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anumite produse, categorii sau 
grupuri de produse care, din cauza 
caracteristicilor lor specifice sau a 
condițiilor specifice de difuzare sau de 
utilizare, sunt susceptibile să prezinte un 
risc important pentru sănătatea și siguranța 
persoanelor, Comisia poate solicita 
operatorilor economici care introduc pe 
piață și pun la dispoziție pe piață aceste 
produse să stabilească sau să utilizeze un 
sistem de trasabilitate.

(1) Pentru anumite produse, categorii sau 
grupuri de produse și, mai ales, pentru cele 
care, din cauza caracteristicilor lor 
specifice sau a condițiilor specifice de 
difuzare sau de utilizare, sunt susceptibile 
să prezinte un risc important pentru 
sănătatea și siguranța persoanelor, Comisia 
poate solicita operatorilor economici care 
introduc pe piață și pun la dispoziție pe 
piață aceste produse să stabilească sau să 
utilizeze un sistem de trasabilitate.
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Or. en

Justificare

S-ar putea considera utilă instituirea unui sistem de trasabilitate și pentru alte categorii de 
produse, întrucât identificarea produsului și a operatorului economic implicat în lanțul de 
aprovizionare [de exemplu, articolul 15 alineatul (2) este esențială].

Amendamentul 333
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul de trasabilitate constă în 
colectarea și stocarea datelor prin mijloace 
electronice care să permită identificarea 
produsului și a operatorilor economici 
implicați în lanțul său de aprovizionare, 
precum și în amplasarea unui suport de 
date pe produs, pe ambalajul acestuia sau 
pe documentele de însoțire pentru a 
permite accesul la datele respective.

(2) Sistemul de trasabilitate constă în 
colectarea și stocarea datelor prin mijloace 
electronice care să permită identificarea 
produsului și a operatorilor economici 
implicați în lanțul său de aprovizionare, 
precum și în amplasarea unui suport de 
date pe produs, pe ambalajul acestuia sau 
pe documentele de însoțire pentru a 
permite accesul la datele respective.
Sistemul de trasabilitate include facilități 
de extindere a trasabilității produselor 
către consumatori prin măsuri voluntare 
de participare („opt-in”).

Or. en

Amendamentul 334
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sistemul de trasabilitate include 
facilități de extindere a trasabilității 
produselor către consumatori prin măsuri 
voluntare de participare („opt-in”).
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Or. en

Amendamentul 335
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) determinând produsele, categoriile sau 
grupurile de produse susceptibile de a 
prezenta un risc important pentru 
sănătatea și siguranța persoanelor, așa 
cum se arată la alineatul (1);

(a) determinând produsele, categoriile sau 
grupurile de produse care ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe de trasabilitate, așa 
cum se menționează la alineatul (1);

Or. en

Justificare

S-ar putea considera utilă instituirea unui sistem de trasabilitate și pentru alte categorii de 
produse, întrucât identificarea produsului și a operatorului economic implicat în lanțul de 
aprovizionare [de exemplu, articolul 15 alineatul (2) este esențială].

Amendamentul 336
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) determinând produsele, categoriile sau 
grupurile de produse susceptibile de a 
prezenta un risc important pentru sănătatea 
și siguranța persoanelor, așa cum se arată 
la alineatul (1);

(a) determinând produsele, categoriile sau 
grupurile de produse susceptibile de a 
prezenta un risc important pentru sănătatea 
și siguranța persoanelor, așa cum se arată 
la alineatul (1); Comisia trebuie să indice 
în actele delegate în cauză dacă a utilizat 
metoda analizei de risc prevăzută în 
Decizia 2010/15/UE sau, dacă această 
metodă nu este adecvată pentru produsul 
în cauză, o descriere detaliată a metodei 
utilizate;
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Amendamentul 337
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate solicita uneia sau mai 
multor organizații de standardizare 
europene să elaboreze sau să identifice un 
standard european, care urmărește să 
garanteze că produsele care respectă acest 
standard sau părți ale acestuia respectă 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4. Comisia stabilește cerințele 
referitoare la conținut care trebuie 
îndeplinite de către standardul european 
solicitat și un termen pentru adoptarea 
acestuia.

Comisia poate solicita uneia sau mai 
multor organizații de standardizare 
europene să elaboreze sau să identifice un 
standard european, care urmărește să 
garanteze că produsele care respectă acest 
standard sau părți ale acestuia respectă 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4. Ținând seama de opiniile 
părților interesate relevante, după caz, 
Comisia stabilește cerințele referitoare la 
conținut care trebuie îndeplinite de către 
standardul european solicitat și un termen 
pentru adoptarea acestuia.

Or. en

(A se vedea amendamentul la considerentul 24, depus de același autor)

Justificare

La stabilirea conținutului noilor standarde europene de siguranță, Comisia ar trebui să țină 
seama, după caz, de opiniile părților interesate pentru a se asigura că aceste standarde sunt 
relevante, proporționale și eficace.

Amendamentul 338
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate solicita uneia sau mai 
multor organizații de standardizare 
europene să elaboreze sau să identifice un 

Comisia poate solicita uneia sau mai 
multor organizații de standardizare 
europene să elaboreze sau să identifice un 
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standard european, care urmărește să 
garanteze că produsele care respectă acest 
standard sau părți ale acestuia respectă 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4. Comisia stabilește cerințele 
referitoare la conținut care trebuie 
îndeplinite de către standardul european 
solicitat și un termen pentru adoptarea 
acestuia.

standard european, care urmărește să 
garanteze că produsele care respectă acest 
standard sau părți ale acestuia respectă 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4. Comisia stabilește cerințele 
referitoare la conținut care trebuie 
îndeplinite de către standardul european 
solicitat și un termen pentru adoptarea 
acestuia pe baza unei recomandări 
formulate de comitetul menționat la 
articolul 19 alineatul (1) primul paragraf.

Or. de

Amendamentul 339
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă solicitarea menționată la 
primul paragraf printr-o decizie de punere 
în aplicare. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 19 alineatul (3).

Comisia adoptă solicitarea menționată la 
primul paragraf printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 20.

Or. en

(A se vedea amendamentul la considerentul 27, depus de același autor)

Justificare

Noile standarde de siguranță pentru produsele de consum, conforme cu articolul 4, ar trebui 
să fie considerate o completare a actului de bază prin adăugarea unor elemente neesențiale 
în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Având în vedere caracterul foarte general al 
articolului 4, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a revoca și 
de a formula obiecții împotriva unui mandat deținut de Comisie pentru elaborarea de noi 
standarde. Prin urmare, mandatul ar trebui să fie adoptat printr-un act delegat.

Amendamentul 340
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organizația de standardizare europeană 
relevantă indică, în termen de o lună de la 
primire, dacă acceptă solicitarea 
menționată la alineatul (1).

(2) Organizația de standardizare europeană 
relevantă indică, în termen de o lună de la 
primire, dacă acceptă solicitarea 
menționată la alineatul (1). În cazul în 
care organizația de standardizare nu 
acceptă solicitarea menționată la 
alineatul (1), Comisia poate însărcina alți 
actori adecvați în acest sens.

Or. de

Amendamentul 341
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care standardul european 
satisface cerințele pe care intenționează să 
le acopere și cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4, Comisia publică 
fără întârziere o trimitere la acest standard 
european în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(5) În cazul în care standardul european 
satisface atât cerințele pe care 
intenționează să le acopere, cât și cerința 
generală de siguranță prevăzută la articolul 
4, fapt atestat în conformitate cu articolul 
19 alineatul (3) de comitetul numit în 
temeiul articolului 19 alineatul (1) primul 
paragraf, Comisia publică fără întârziere o 
trimitere la acest standard european în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 342
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 18 eliminat
Sancțiuni
(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficace, proporționale și disuasive. Statele 
membre notifică aceste dispoziții Comisiei 
până la [se introduce data - 3 luni înainte 
de data aplicării prezentului regulament] 
și notifică fără întârziere orice modificare 
ulterioară care le afectează.
(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

Or. en

[A se vedea articolul 31 din Regulamentul 2013/0048 (COD)].

Justificare

Sancțiunile aplicabile pentru încălcările normelor de siguranță a produselor ar trebui să fie 
identice pentru toate produsele (armonizate și nearmonizate, de consum și de uz profesional) 
și să se aplice și în cazurile de nerespectare, de exemplu de nerespectare a standardelor de 
mediu. Prin urmare, normele privind sancțiunile ar trebui să fie stabilite exclusiv în 
Regulamentul privind supravegherea pieței.

Amendamentul 343
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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

Proporționalitatea sancțiunilor este acoperită deja de propoziția care afirmă că „sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive”.

Amendamentul 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare dimensiunea și cifra de 
afaceri a întreprinderilor, precum și
activitatea desfășurată efectiv de 
operatorul economic în cadrul procesului 
productiv și al capacității de a influența 
siguranța produsului. 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.

Or. it

Amendamentul 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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 pot fi înăsprite și în funcție de 
numărul și valoarea produselor, precum 
și de durata în decursul căreia produsul a 
fost oferit pe piață.

Or. de

Amendamentul 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare dimensiunea cifrei de 
afaceri a 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.

Or. pl

Amendamentul 347
Othmar Karas
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare cifra de afaceri a 
produsului (produselor) neconform(e) al 
(ale) 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.

Or. en

Justificare

Simpla dimensiune a unei întreprinderi nu este o referință adecvată pentru stabilirea 
sancțiunilor. În schimb, volumul acestora ar trebui să se bazeze pe cifra de afaceri reală 
obținută din produsele neconforme, pentru a nu penaliza societățile în mod disproporționat.

Amendamentul 348
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare gravitatea încălcării,
dimensiunea întreprinderilor și, în special, 
situația întreprinderilor mici și mijlocii, 
precum și activitatea desfășurată efectiv 
de operatorul economic în cadrul 
procesului productiv și capacitatea sa de a 
influența siguranța produsului.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant 
responsabil pentru prima introducere pe 
piață a comis anterior o încălcare similară 
și pot include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave.
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Or. it

Amendamentul 349
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare dimensiunea și 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.

Or. pl

Amendamentul 350
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare gravitatea încălcării,
cifra de afaceri a întreprinderilor,
dimensiunea întreprinderilor și, în special, 
situația întreprinderilor mici și mijlocii, 
precum și activitatea desfășurată efectiv 
de operatorul economic în cadrul 
procesului productiv și capacitatea sa de a 
influența siguranța produsului.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant 
responsabil pentru prima introducere pe 
piață a comis anterior o încălcare similară 
și pot include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave.
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Amendamentul 351
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare gravitatea încălcării și
volumul venitului necuvenit obținut din 
aceasta. 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.

Or. en

Amendamentul 352
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în sensul articolelor 16 și 
17 din prezentul regulament, Comisia este 
asistată de comitetul instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Acesta 
este un comitet în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 182/2011.

Cu toate acestea, în sensul articolelor 16 și 
17 din prezentul regulament, Comisia este 
asistată de comitetul instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Acesta 
este un comitet în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 182/2011. Acest lucru nu aduce 
atingere responsabilităților prevăzute la 
articolul 16 alineatele (1) și (5).

Or. de

Amendamentul 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 13 alineatul (3) și la articolul 15 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
din ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate deja în vigoare.

3. Delegarea de competență menționată la 
articolul 15 alineatul (3) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în respectiva 
decizie. Decizia produce efecte din ziua 
următoare datei publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate deja în vigoare.

Or. it


