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Amendamentul 1
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Referirea 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul elaborat de 
Asociația europeană pentru coordonarea 
reprezentării consumatorilor în activitatea 
de standardizare (ANEC) și de 
Organizația europeană a consumatorilor 
(BEUC) referitor la „Revizuirea 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor: Aspecte-cheie din perspectiva 
consumatorilor”, ANEC-GA-2010-G-
001final, BEUC X/031/2010 – 18-
05/2010,

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Referirea 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul comun de 
poziție ANEC/ORGALIME intitulat „Apel 
pentru un sistem eficient paneuropean de 
supraveghere a pieței”, aprilie 2009,

eliminat

Or. en

Amendamentul 3
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul A 



PE454.674v01-00 4/39 AM\852080RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât este esențial să se asigure că 
toate produsele introduse pe piața UE sunt 
sigure, astfel încât să se garanteze un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor;

(A) întrucât este esențial să se asigure că 
toate produsele introduse pe piața UE sunt 
sigure, astfel încât să se garanteze un nivel 
ridicat de protecție, printre altele, a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 4
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât Directiva 2001/95/CE privind 
siguranța generală a produselor (denumită 
în continuare DSGP), care stabilește 
cerințele generale în materie de siguranță 
pentru produsele de consum la nivel 
comunitar, trebuie să fie revizuită și adusă 
în conformitate cu NCL, în special cu 
Regulamentul privind supravegherea 
pieței;

(C) întrucât Directiva 2001/95/CE privind 
siguranța generală a produselor (denumită 
în continuare DSGP), care stabilește 
cerințele generale în materie de siguranță 
pentru produsele de consum la nivel 
comunitar, trebuie să fie revizuită și adusă 
în conformitate cu NCL, prin intermediul 
integrării, în special cu Regulamentul 
privind supravegherea pieței;

Or. en

Amendamentul 5
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E) întrucât nivelul de supraveghere a 
pieței diferă în mod considerabil între 
statele membre, iar o parte dintre acestea 
nu alocă resursele necesare pentru 
supravegherea eficientă a pieței și 
interpretează în mod diferit „produsele care 
prezintă risc grav”;

(E) întrucât nivelul de supraveghere a 
pieței diferă în mod considerabil între 
statele membre, iar o parte dintre acestea 
nu alocă resursele necesare pentru 
supravegherea eficientă a pieței și 
interpretează în mod diferit „produsele care 
prezintă risc grav”, fapt care poate crea 
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obstacole în calea liberei circulații a 
mărfurilor în cadrul pieței interne;

Or. en

Amendamentul 6
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât eficacitatea autorităților 
naționale de monitorizare este esențială 
pentru funcționarea unui sistem adecvat 
de supraveghere a pieței;

Or. el

Amendamentul 7
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât lipsa supravegherii eficiente 
și proporționale a pieței pare să fie unul 
dintre principalele motive pentru 
concurența neloială față de operatorii de 
piață legitimi și responsabili, în special 
IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 8
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât diferențele existente între 
nivelurile de supraveghere a pieței din 
statele membre ale UE poate genera 
denaturarea concurenței și poate pune în 
pericol siguranța consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 9
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F) întrucât cooperarea dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței și acțiunile 
comune de supraveghere a pieței sunt 
esențiale și ar trebui, prin urmare, 
consolidate în continuare, fiind necesar să 
se aloce resurse în acest scop;

(F) întrucât cooperarea dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței și acțiunile 
comune de supraveghere a pieței sunt 
esențiale și ar trebui, prin urmare, 
consolidate în continuare, fiind necesar să 
se aloce resurse comunitare în acest scop, 
ceea ce va consolida infrastructura 
autorităților naționale de supraveghere a 
pieței;

Or. el

Amendamentul 10
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că actualul cadru legislativ 
pentru supravegherea pieței trebuie să fie
consolidat într-un mod eficient și trebuie 
să fie coordonat în continuare;

1. consideră că actualul cadru legislativ 
pentru supravegherea pieței trebuie să fie 
consolidat într-un mod eficient și trebuie să 
fie coordonat în continuare, astfel încât să 
se evite lacunele din legislație care vor fi 
exploatate;

Or. el
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Amendamentul 11
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că actualul cadru legislativ 
pentru supravegherea pieței trebuie să fie
consolidat într-un mod eficient și trebuie 
să fie coordonat în continuare;

1. consideră că actualul cadru legislativ 
pentru supravegherea pieței nu oferă 
suficientă coerență și ar trebui, prin 
urmare, să fie revizuit și coordonat în 
continuare;

Or. en

Amendamentul 12
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să joace un rol mai 
activ în coordonarea activităților 
autorităților europene de supraveghere a 
pieței, ale autorităților vamale și ale 
autorităților competente ale statelor 
membre, pentru a spori eficiența 
supravegherii pieței și pentru a permite 
rechemarea și retragerea imediate de pe 
piața europeană a produselor care 
constituie o amenințare pentru sănătatea 
și siguranța consumatorilor;

Or. el

Amendamentul 13
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune Comisiei să stabilească un 
cadru comun european de supraveghere a
pieței;

2. propune Comisiei să stabilească o 
autoritate europeană comună de 
coordonare a supravegherii pieței;

Or. el

Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune Comisiei să stabilească un 
cadru comun european de supraveghere a
pieței;

2. îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare, în cadrul planului său de 
acțiune multianual, supravegherea pieței 
europene, pentru a consolida rolul 
Uniunii Europene în coordonarea 
activităților autorităților naționale de 
supraveghere a pieței;

Or. de

Amendamentul 15
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune Comisiei să stabilească un 
cadru comun european de supraveghere a 
pieței;

2. propune Comisiei să stabilească un 
cadru comun european de supraveghere a 
pieței cu privire la toate produsele de pe 
piața internă sau care intră pe piața UE;

Or. en
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Amendamentul 16
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
subliniază faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței subminează 
încrederea cetățenilor în piața internă;

3. invită statele membre să mobilizeze
resurse financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să examineze posibilitatea de a 
crește finanțarea pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței și să facă presiuni 
asuprea statelor membre să utilizeze 
resursele într-un mod mai rațional; 
subliniază faptul că o îmbunătățire a 
sistemelor statelor membre de 
supraveghere a pieței va avea o valoare 
adăugată pentru întreaga piață unică;

Or. el

Amendamentul 17
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
subliniază faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței subminează 
încrederea cetățenilor în piața internă;

3. invită statele membre și Comisia să 
aloce resurse financiare adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
statele membre să majoreze resursele 
financiare și umane pentru supravegherea 
pieței; subliniază faptul că sistemele 
ineficace de supraveghere a pieței 
subminează încrederea cetățenilor în piața 
internă; sugerează efectuarea unei 
evaluări complete de către Comisie a 
punctelor de intrare pe piața UE;

Or. en
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Amendamentul 18
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
subliniază faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței subminează 
încrederea cetățenilor în piața internă;

3. invită statele membre și Comisia să 
aloce resurse financiare și umane adecvate 
pentru activitățile de supraveghere a pieței; 
invită Comisia să facă presiuni, să asiste și 
să încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
invită statele membre și Comisia să 
permită acordarea de sprijin financiar de 
la fondurile structurale acelor state 
membre a căror situație geografică sau 
economică creează dificultăți în ceea ce 
privește luarea de măsuri împotriva 
produselor ilicite din țările terțe; 
subliniază, în acest sens, că este foarte 
important să se securizeze granițele 
externe ale pieței unice, în special 
porturile maritime majore; subliniază 
faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței subminează 
încrederea cetățenilor în piața internă;

Or. de

Amendamentul 19
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
subliniază faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței subminează 

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
subliniază faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței generează o 
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încrederea cetățenilor în piața internă; denaturare a concurenței, pun în pericol 
siguranța consumatorilor și subminează 
încrederea cetățenilor în piața internă;

Or. en

Amendamentul 20
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
subliniază faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței subminează 
încrederea cetățenilor în piața internă;

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței și să 
aloce resurse în cadrul Comisiei, precum 
și să coordoneze activitățile de 
supraveghere a pieței între statele 
membre; subliniază faptul că sistemele 
ineficace de supraveghere a pieței 
subminează încrederea cetățenilor în piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 21
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să aloce resurse 
financiare și umane adecvate pentru 
activitățile de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să facă presiuni, să asiste și să 
încurajeze statele membre să majoreze 
resursele pentru supravegherea pieței; 
subliniază faptul că sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței subminează 

3. invită statele membre și Comisia să 
aloce resurse adecvate pentru activitățile de 
supraveghere a pieței; invită Comisia să 
facă presiuni, să asiste și să încurajeze 
statele membre să majoreze resursele de 
sprijin și umane pentru supravegherea 
eficientă a pieței; subliniază faptul că 
sistemele ineficace de supraveghere a 
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încrederea cetățenilor în piața internă; pieței subminează încrederea cetățenilor în 
piața unică;

Or. en

Amendamentul 22
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că criza economică și 
financiară nu trebuie să fie folosită drept 
scuză pentru nealocarea resurselor 
necesare pentru supravegherea pieței;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită statele membre să introducă 
sancțiuni într-un mod coordonat, inclusiv 
amenzi mari, pentru operatorii economici 
care introduc în mod deliberat produse 
periculoase sau neconforme pe piața 
unică; propune ca interdicțiile impuse 
asupra produselor să fie făcute publice 
cât mai frecvent posibil, în vederea 
creșterii vizibilității controalelor vamale și 
a supravegherii pieței, precum și pentru a 
descuraja operatorii de piață ilegali;

Or. de
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Amendamentul 24
Eija-Riitta Korhola

Propunerea de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. ia act de faptul că TAXUD a 
evidențiat, de asemenea, necesitatea unei 
abordări armonizate pentru controalele 
vamale în materie de siguranță a 
produselor; salută, prin urmare, 
realizarea unui grup de proiecte între 
statele membre și Comisie, care va 
elabora orientări pentru controalele 
vamale în materie de siguranță a 
produselor;

Or. en

Amendamentul 25
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să cofinanțeze în 
continuare acțiunile comune de 
supraveghere a pieței, cu participarea 
autorităților de supraveghere a pieței și a 
autorităților vamale;

Or. el

Amendamentul 26
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea unui schimb de 5. subliniază necesitatea unui schimb de 
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bune practici între statele membre; solicită 
cooperarea, punerea în comun a 
cunoștințelor specializate și realizarea unui 
schimb de bune practici între autoritățile de 
supraveghere a pieței; reamintește 
importanța cooperării dintre autoritățile 
vamale și cele de supraveghere a pieței la 
frontierele externe pentru a realiza 
verificări corespunzătoare ale produselor 
introduse în Comunitate;

bune practici între statele membre; solicită 
cooperarea, punerea în comun a 
cunoștințelor specializate și realizarea unui 
schimb de bune practici între autoritățile de 
supraveghere a pieței; sugerează că Pro 
safe ar putea fi rețeaua căreia să i se 
atribuie această sarcină; reamintește 
importanța cooperării dintre autoritățile 
vamale și cele de supraveghere a pieței la 
frontierele externe pentru a realiza 
verificări corespunzătoare ale produselor 
introduse în Comunitate;

Or. en

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea unui schimb de 
bune practici între statele membre; solicită 
cooperarea, punerea în comun a 
cunoștințelor specializate și realizarea unui 
schimb de bune practici între autoritățile de 
supraveghere a pieței; reamintește 
importanța cooperării dintre autoritățile 
vamale și cele de supraveghere a pieței la 
frontierele externe pentru a realiza 
verificări corespunzătoare ale produselor 
introduse în Comunitate;

5. subliniază necesitatea unui schimb de 
bune practici între statele membre; solicită 
cooperarea, punerea în comun a 
cunoștințelor specializate și realizarea unui 
schimb de bune practici între autoritățile de 
supraveghere a pieței; propune, în acest 
scop, introducerea unei proceduri 
transparente de „evaluare reciprocă” a 
sistemelor naționale de supraveghere a 
pieței, în care rapoartele țărilor vor fi 
supuse unei proceduri inter pares la nivel 
European, iar grupurile de interese vor fi 
consultate; reamintește importanța 
cooperării dintre autoritățile vamale și cele 
de supraveghere a pieței;

Or. de

Amendamentul 28
Barbara Weiler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea unui schimb de 
bune practici între statele membre; solicită 
cooperarea, punerea în comun a 
cunoștințelor specializate și realizarea unui 
schimb de bune practici între autoritățile de 
supraveghere a pieței; reamintește 
importanța cooperării dintre autoritățile 
vamale și cele de supraveghere a pieței la 
frontierele externe pentru a realiza 
verificări corespunzătoare ale produselor 
introduse în Comunitate;

5. subliniază necesitatea unui schimb de 
bune practici între statele membre; solicită 
cooperarea și coordonarea comune, 
punerea în comun a cunoștințelor 
specializate și realizarea unui schimb de 
bune practici între autoritățile de 
supraveghere a pieței; reamintește 
importanța cooperării dintre autoritățile 
vamale și cele de supraveghere a pieței la 
frontierele externe pentru a realiza 
verificări corespunzătoare ale produselor 
introduse în Comunitate;

Or. de

Amendamentul 29
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre ale UE să facă 
schimb de examinări și studii privind 
siguranța produselor cu alte state 
membre; numerele de referință ale 
produselor în cauză ar trebui incluse 
pentru a facilita identificarea produselor 
de către alte autorități, care ar putea 
beneficia de pe urma traducerii și a 
utilizării informațiilor furnizate în studii; 
invită statele membre să permită 
autorităților competente să ia măsuri de 
supraveghere a pieței pe baza rezultatelor 
testelor sau a studiilor care au fost 
furnizate de alte state membre, în vederea 
evitării dublării eforturilor;

Or. en
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Amendamentul 30
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recunoaște contribuția importantă 
făcută de PROSAFE în ceea ce privește 
coordonarea acțiunilor comune de 
supraveghere a pieței și schimbul de 
practici încercate și testate; subliniază, 
totuși, că prin intermediul PROSAFE 
coordonarea este restricționată datorită 
resurselor limitate și structurii sale 
neoficiale; propune, prin urmare, 
stabilirea unei agenții UE specializate și 
independente care, acționând în strânsă 
legătură cu PROSAFE, ar putea îndeplini 
sarcini suplimentare alături de 
coordonarea operațională dintre 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
cele vamale ale statelor membre, de 
exemplu, monitorizarea punerii în 
aplicare a normelor operaționale comune 
și sprijinirea statelor membre în formarea 
funcționarilor responsabili de 
supravegherea pieței și a celor vamali;

Or. de

Amendamentul 31
Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre să facă schimb 
de cele mai bune practici și să permită 
autorităților competente să ia măsuri de 
supraveghere a pieței pe baza rezultatelor 
testelor sau a studiilor care au fost 
furnizate de alte state membre, în vederea 
evitării dublării eforturilor, a 
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îmbunătățirii coerenței și a asigurării 
unei mai bune coordonări a pieței unice;

Or. en

Amendamentul 32
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să înființeze o bază 
publică de date cu informații referitoare la 
siguranța produselor de consum, inclusiv o 
platformă pentru depunerea de plângeri, 
care va crește gradul de sensibilizare cu 
privire la produsele periculoase dincolo de 
granițele naționale din cadrul pieței interne; 
solicită înființarea unui sistem statistic 
privind accidentele în cadrul căruia vor fi 
publicate rapoarte anuale obligatorii 
coordonate și finanțate de Comisia 
Europeană, iar statele membre vor 
denunța produsele care au cauzat 
accidente pe teritoriul lor;

7. îndeamnă Comisia să înființeze o bază 
publică de date cu informații referitoare la 
siguranța produselor de consum, a cărei 
bază ar putea fi baza de date articolul 23 a 
RAM, inclusiv o platformă pentru 
depunerea de plângeri, care va crește 
gradul de sensibilizare cu privire la 
produsele periculoase dincolo de granițele 
naționale din cadrul pieței interne; insistă 
asupra faptului că trebuie acordată o 
atenție deosebită definirii normelor de 
utilizare a bazei de date și elaborării de 
definiții-cheie în vederea evitării efectelor 
colaterale negative; solicită tuturor 
statelor membre să se alăture bazei de 
date referitoare la vătămări corporale 
(Injury Database – IDB), astfel încât 
informațiile referitoare la incidentele de 
sănătate să poată fi mai bine coordonate
la nivelul UE; solicită statelor membre să 
se asigure că consumatorii au 
posibilitatea de a depune plângeri cu 
privire la produsele periculoase în fața 
autorităților naționale și că plângerile 
respective sunt examinate în mod eficient 
și profesionist;

Or. en
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Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să înființeze o bază 
publică de date cu informații referitoare 
la siguranța produselor de consum, 
inclusiv o platformă pentru depunerea de 
plângeri, care va crește gradul de 
sensibilizare cu privire la produsele 
periculoase dincolo de granițele naționale 
din cadrul pieței interne; solicită 
înființarea unui sistem statistic privind 
accidentele în cadrul căruia vor fi 
publicate rapoarte anuale obligatorii 
coordonate și finanțate de Comisia 
Europeană, iar statele membre vor 
denunța produsele care au cauzat 
accidente pe teritoriul lor;

7. îndeamnă Comisia să îmbunătățească și 
să facă o publicitate mai mare cu privire 
la banca de date a sistemului ICSMS, 
care furnizează consumatorilor și 
autorităților informații despre produsele 
periculoase în cadrul pieței interne și 
permite consumatorilor să înștiințeze
electronic autoritățile competente cu 
privire la produsele periculoase; invită 
statele membre care nu utilizează încă 
sistemul ICSMS să ia parte la acest 
proiect important; invită statele membre, 
cu coordonarea Comisiei, să sporească 
domeniul de aplicare, fiabilitatea și 
relevanța „bazei de date referitoare la 
vătămările corporale”, în cadrul căreia 
un grup reprezentativ de spitale din statele 
membre raportează în mod voluntar 
accidentele care se produc în legătură cu 
anumite produse;

Or. de

Amendamentul 34
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să înființeze o bază 
publică de date cu informații referitoare la 
siguranța produselor de consum, inclusiv o 
platformă pentru depunerea de plângeri, 
care va crește gradul de sensibilizare cu 
privire la produsele periculoase dincolo de 
granițele naționale din cadrul pieței interne; 
solicită înființarea unui sistem statistic 

7. îndeamnă Comisia să înființeze o bază 
publică de date cu informații referitoare la 
siguranța produselor de consum, inclusiv o 
platformă pentru depunerea de plângeri, 
care va crește gradul de sensibilizare cu 
privire la produsele periculoase dincolo de 
granițele naționale din cadrul pieței interne; 
solicită înființarea unui sistem statistic 
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privind accidentele în cadrul căruia vor fi 
publicate rapoarte anuale obligatorii 
coordonate și finanțate de Comisia 
Europeană, iar statele membre vor denunța 
produsele care au cauzat accidente pe 
teritoriul lor;

privind accidentele în cadrul căruia vor fi 
publicate rapoarte anuale obligatorii; 
consideră că această bază de date ar putea 
fi baza de date referitoare la vătămări 
corporale în curs de dezvoltare; consideră 
că baza de date necesită un temei juridic 
și trebuie să fie o bază de date în cadrul 
căreia statele membre sunt obligate să 
publice rapoarte coordonate și finanțate de 
Comisia Europeană, iar statele membre vor
denunța produsele care au cauzat accidente 
pe teritoriul lor;

Or. en

Amendamentul 35
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să intensifice 
cooperarea internațională în cadrul 
Grupului privind siguranța produselor de 
consum („Consumer Product Safety 
Caucus”), astfel încât să facă schimb de 
practici încercate și testate și să prevină în 
comun producția de substanțe periculoase 
în țările terțe, destinate exportului către 
piața unică europeană;

Or. de

Amendamentul 36
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. sprijină revizuirea DSGP și solicită 
alinierea definițiilor prevăzute în DSGP la 
Regulamentul privind supravegherea pieței

8. sprijină revizuirea concomitentă a
DSGP și NCL, reunindu-le într-un singur 
Regulament privind supravegherea pieței
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în ceea ce privește definițiile și în ceea ce 
privește obligațiile pentru operatorii 
economici;

pentru toate produsele, pe baza 
Regulamentului nr. 765/2008; consideră 
că o astfel de revizuire ar trebui efectuată 
cu scopul de a atinge un nivel ridicat de 
siguranță a produselor și de supraveghere 
a pieței;
consideră că existența unui singur 
regulament este singura modalitate de a 
avea un sistem unic pentru toate 
produsele; invită Comisia să includă în 
această revizuire dispozițiile DSGP care 
sunt mai avansate decât în NCL, precum 
obligația de a oferi informații 
consumatorilor sau de a ține un registru 
pentru plângeri;

Or. en

Amendamentul 37
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. sprijină revizuirea DSGP și solicită 
alinierea definițiilor prevăzute în DSGP la 
Regulamentul privind supravegherea pieței 
în ceea ce privește definițiile și în ceea ce 
privește obligațiile pentru operatorii 
economici;

8. sprijină revizuirea DSGP și solicită 
alinierea definițiilor prevăzute în DSGP la 
Regulamentul privind supravegherea pieței 
în ceea ce privește definițiile;

Or. de

Amendamentul 38
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. sprijină revizuirea DSGP și solicită 
alinierea definițiilor prevăzute în DSGP la 
Regulamentul privind supravegherea pieței 

8. sprijină revizuirea DSGP și solicită 
alinierea definițiilor prevăzute în DSGP la 
Regulamentul privind supravegherea pieței 
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în ceea ce privește definițiile și în ceea ce 
privește obligațiile pentru operatorii 
economici;

în ceea ce privește definițiile și în ceea ce 
privește obligațiile pentru operatorii 
economici, astfel cum sunt definite în 
Decizia 768/2008;

Or. en

Amendamentul 39
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită alinierea între cerințele de 
trasabilitate din DSGP și din NCL, astfel 
încât să se garanteze un sistem coerent de 
trasabilitate;

eliminat

Or. de

Amendamentul 40
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită alinierea între cerințele de 
trasabilitate din DSGP și din NCL, astfel 
încât să se garanteze un sistem coerent de 
trasabilitate;

9. solicită alinierea între cerințele de 
trasabilitate din DSGP și din NCL, astfel 
încât să se garanteze un sistem coerent de 
trasabilitate, evitând crearea de noi 
proceduri birocratice;

Or. en

Amendamentul 41
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază importanța unor definiții și 
evaluări uniforme în statele membre ale 
produselor care prezintă riscuri grave, în 
scopul de a unifica nivelul de siguranță în 
întreaga Uniune și sistemul de 
trasabilitate;

10. subliniază importanța unor definiții și 
evaluări uniforme în statele membre ale 
produselor care prezintă riscuri grave, în 
scopul de a unifica nivelul de siguranță în 
întreaga Uniune;

Or. de

Amendamentul 42
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. insistă ca o definiție comună a unui 
„produs atrăgător pentru copii” să fie 
inclusă în revizuirea actuală a DSGP și în 
legislația specifică sectorului privind 
produsele armonizate; salută activitatea 
unui grup de lucru ad-hoc referitoare la 
dispozitivele care sunt atrăgătoare pentru 
copii; solicită o transparență sporită pe 
parcursul acestui proces și dorește să fie 
informat mai consistent cu privire la 
progresele realizate până în prezent;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. insistă ca o definiție comună a unui 
„produs atrăgător pentru copii” să fie 
inclusă în revizuirea actuală a DSGP și în 
legislația specifică sectorului privind 

12. insistă că o definiție comună a unui 
„produs atrăgător pentru copii” este 
esențială pentru obținerea protecției 
integrate pentru cel mai vulnerabil grup 
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produsele armonizate; salută activitatea 
unui grup de lucru ad-hoc referitoare la 
dispozitivele care sunt atrăgătoare pentru 
copii; solicită o transparență sporită pe 
parcursul acestui proces și dorește să fie 
informat mai consistent cu privire la 
progresele realizate până în prezent;

de consumatori și, prin urmare, aceasta 
ar trebui să fie inclusă în revizuirea actuală 
a DSGP și în legislația specifică sectorului
privind produsele armonizate; salută 
activitatea unui grup de lucru ad-hoc 
referitoare la dispozitivele care sunt 
atrăgătoare pentru copii; solicită o 
transparență sporită pe parcursul acestui 
proces și dorește să fie informat mai 
consistent cu privire la progresele realizate 
până în prezent;

Or. el

Amendamentul 44
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. insistă ca o definiție comună a unui 
„produs atrăgător pentru copii” să fie
inclusă în revizuirea actuală a DSGP și în 
legislația specifică sectorului privind 
produsele armonizate; salută activitatea 
unui grup de lucru ad-hoc referitoare la 
dispozitivele care sunt atrăgătoare pentru 
copii; solicită o transparență sporită pe 
parcursul acestui proces și dorește să fie 
informat mai consistent cu privire la 
progresele realizate până în prezent;

12. invită Comisia să examineze în ce 
măsură o definiție a unui „produs atrăgător 
pentru copii” ar putea fi inclusă în 
revizuirea actuală a DSGP, cu scopul de a 
asista producătorii în propriile evaluări 
ale riscului; subliniază faptul că nu ar 
trebui permis ca o astfel de definiție să 
servească drept bază pentru retragerea 
produselor de pe piață; salută activitatea 
unui grup de lucru ad-hoc referitoare la 
dispozitivele care sunt atrăgătoare pentru 
copii; solicită o transparență sporită pe 
parcursul acestui proces și dorește să fie 
informat mai consistent cu privire la 
progresele realizate până în prezent;

Or. de

Amendamentul 45
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. insistă ca o definiție comună a unui
„produs atrăgător pentru copii” să fie 
inclusă în revizuirea actuală a DSGP și în 
legislația specifică sectorului privind 
produsele armonizate; salută activitatea 
unui grup de lucru ad-hoc referitoare la
dispozitivele care sunt atrăgătoare pentru 
copii; solicită o transparență sporită pe 
parcursul acestui proces și dorește să fie 
informat mai consistent cu privire la 
progresele realizate până în prezent;

12. insistă ca o abordare comună a 
supravegherii pieței față de „produsele 
atrăgătoare pentru copii” să fie inclusă în 
revizuirea actuală a DSGP și în legislația 
specifică sectorului privind produsele 
armonizate; salută activitatea PROSAFE 
referitoare la „Acțiunea comună 
referitoare la modelele atrăgătoare pentru 
copii” pentru produsele electrice; solicită 
Comisiei să continue această activitate și 
să extindă domeniul de aplicare pentru a 
acoperi, de asemenea, produsele 
neelectrice; solicită o transparență sporită 
pe parcursul acestui proces și dorește să fie 
informat mai consistent cu privire la 
progresele realizate până în prezent;

Or. en

Amendamentul 46
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită simplificarea legislației 
europene privind siguranța produselor și 
încurajează includerea dispozițiilor privind 
produsele care imită alimentele în 
propunerea revizuită;

14. solicită simplificarea legislației 
europene privind siguranța produselor, în 
special în ceea ce privește obiectivele 
Comisiei referitoare la „o mai bună 
legiferare” și la „a gândi mai întâi la 
scară mică”, astfel cum se precizează în 
„Către un Act privind piața unică” și 
încurajează includerea dispozițiilor privind 
produsele care imită alimentele în 
propunerea revizuită;

Or. fr
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Amendamentul 47
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să includă o obligație 
pentru producători de a efectua o analiză a 
riscurilor în faza de proiectare; solicită ca,
în cazul în care sunt identificate riscuri, 
acestea să fie menționate în documentația 
care însoțește produsul comercializat;

16. solicită Comisiei să includă o obligație 
pentru producători de a efectua o analiză a 
riscurilor în faza de proiectare; solicită ca, 
în cazul în care sunt identificate riscuri, 
acestea să fie menționate în documentație 
și să fie puse la dispoziția autorităților 
publice;

Or. en

Amendamentul 48
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să includă o obligație 
pentru producători de a efectua o analiză a 
riscurilor în faza de proiectare; solicită ca, 
în cazul în care sunt identificate riscuri, 
acestea să fie menționate în documentația 
care însoțește produsul comercializat;

16. solicită Comisiei să includă o obligație 
pentru producători de a efectua o analiză a 
riscurilor, adecvată produsului, în faza de 
proiectare; solicită ca, în cazul în care sunt 
identificate riscuri, acestea să fie 
menționate în documentație și să fie 
comunicate autorităților publice la cerere;

Or. de

Amendamentul 49
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
caracterul temporar al măsurilor de 

17. subliniază necesitatea unui cadru de 
reglementare mai eficace, care să permită 
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urgență, întrucât acest lucru generează 
incertitudini juridice; subliniază 
necesitatea unui cadru de reglementare mai 
eficace, care să permită intervenții rapide și 
soluții fiabile pe termen lung, fără a delega 
organismelor de standardizare competența 
de a lua decizii politice; DSGP ar trebui să 
permită stabilirea unor norme specifice 
pentru produse, fără limitări, fie în ceea ce 
privește conținutul, fie perioada de 
aplicabilitate;

intervenții rapide și soluții fiabile pe 
termen lung, fără a delega organismelor de 
standardizare sau Comisiei competența de 
a lua decizii politice; DSGP ar trebui să 
permită stabilirea unor norme specifice 
pentru produse, fără limitări, fie în ceea ce 
privește conținutul, fie perioada de 
aplicabilitate;

Or. de

Amendamentul 50
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
caracterul temporar al măsurilor de 
urgență, întrucât acest lucru generează 
incertitudini juridice; subliniază 
necesitatea unui cadru de reglementare mai 
eficace, care să permită intervenții rapide și 
soluții fiabile pe termen lung, fără a delega 
organismelor de standardizare competența 
de a lua decizii politice; DSGP ar trebui să 
permită stabilirea unor norme specifice 
pentru produse, fără limitări, fie în ceea 
ce privește conținutul, fie perioada de 
aplicabilitate;

17. subliniază necesitatea unui cadru de 
reglementare mai eficace, care să permită 
intervenții rapide și soluții fiabile pe 
termen lung, fără a delega organismelor de 
standardizare sau Comisiei competența de 
a lua decizii politice în lipsa unui set clar 
de cerințe politice, astfel cum este cazul 
pentru legislația armonizată;

Or. en

Amendamentul 51
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că produsele care 
prezintă un risc grav trebuie să fie retrase 
definitiv sau rechemate de pe piață cât mai 
rapid posibil și că trebuie să se asigure 
trasabilitatea în cadrul întregului lanț de 
aprovizionare;

18. subliniază faptul că produsele care 
prezintă un risc grav trebuie să fie retrase 
definitiv sau rechemate de pe piață cât mai 
rapid posibil și că trebuie să se asigure 
trasabilitatea în cadrul întregului lanț de 
aprovizionare, lucru care necesită resurse 
suficiente pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței;

Or. en

Amendamentul 52
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 19 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra aplicării eficace a 
procedurilor de identificare care sunt deja 
în vigoare; încurajează Comisia să 
realizeze evaluări cu privire la utilizarea 
noilor tehnologii, de exemplu, Identificarea 
prin frecvențe radio (RFID), marcaje 
tehnologice și ambalarea inteligentă nano-
imprimată, însă consideră că utilizarea 
acestor tehnologii nu ar trebui să pună în 
pericol viața privată, securitatea și 
siguranța consumatorilor;

19. insistă asupra aplicării eficace a 
procedurilor de identificare care sunt deja 
în vigoare; încurajează Comisia să 
realizeze evaluări cu privire la utilizarea 
noilor tehnologii, de exemplu, Identificarea 
prin frecvențe radio (RFID), marcaje 
tehnologice și ambalarea inteligentă nano-
imprimată, considerând în același timp că 
utilizarea acestor tehnologii ar trebui să fie 
proporțională și nu ar trebui să pună în 
pericol viața privată, securitatea și 
siguranța consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 53
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra aplicării eficace a 19. insistă asupra aplicării eficace a 
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procedurilor de identificare care sunt deja 
în vigoare; încurajează Comisia să 
realizeze evaluări cu privire la utilizarea 
noilor tehnologii, de exemplu, 
Identificarea prin frecvențe radio (RFID), 
marcaje tehnologice și ambalarea 
inteligentă nano-imprimată, însă 
consideră că utilizarea acestor tehnologii 
nu ar trebui să pună în pericol viața privată, 
securitatea și siguranța consumatorilor;

procedurilor de identificare care sunt deja 
în vigoare; încurajează Comisia să 
realizeze evaluări cu privire la utilizarea 
noilor tehnologii, însă consideră că 
utilizarea noilor tehnologii nu ar trebui să 
pună în pericol viața privată, securitatea și 
siguranța consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 54
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 19a 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază, totuși, că o soluție tehnică 
nu ar trebui impusă ca sistem/metodă 
oficială de trasabilitate în cadrul pieței 
UE și solicită o proporționalitate 
generală;

Or. en

Amendamentul 55
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți și de a consolida în continuare 
schimburile RAPEX de informații cu 
privire la produsele periculoase din țările 
terțe (China/India), precum și de a evalua 
ultimele studii ale acesteia; 

Or. el
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Amendamentul 56
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante;

21. solicită Comisiei să îmbunătățească 
gradul de conștientizare al RAPEX și 
sistemele care permit rechemarea 
produselor din afara UE, și să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor comerciale și de 
consumatori și autorităților naționale să 
aibă acces la toate informațiile relevante,
respectând în același timp 
confidențialitatea datelor comerciale și 
asigurându–se că singurele surse de 
informare sunt autoritățile naționale;

Or. en

Amendamentul 57
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante;

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante și să promoveze un 
astfel de acces prin campanii de 
informare;

Or. en

Amendamentul 58
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante;

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, grupurilor de întreprinderi, 
organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante neconfidențiale;

Or. de

Amendamentul 59
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante;

21. solicită Comisiei să permită 
producătorilor, specialiștilor în materie de 
siguranță a produselor, organizațiilor de 
consumatori și autorităților naționale să 
aibă acces la toate informațiile relevante;

Or. fr

Amendamentul 60
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante;

21. solicită Comisiei să permită 
specialiștilor în materie de siguranță a 
produselor, organizațiilor de consumatori și 
autorităților naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante, asigurând în același 
timp confidențialitatea necesară;

Or. en
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Amendamentul 61
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută noile orientări RAPEX, care 
contribuie la îmbunătățirea funcționării 
sistemului RAPEX; invită Comisia să 
armonizeze noua metodă de evaluare a 
riscurilor cu cele aflate în vigoare pentru 
produsele armonizate de consum în scopul 
de a asista autoritățile de supraveghere a 
pieței în activitatea acestora;

22. salută noile orientări RAPEX, care 
contribuie la îmbunătățirea funcționării 
sistemului RAPEX; invită Comisia să 
armonizeze noua metodă de evaluare a 
riscurilor cu cele aflate în vigoare pentru 
produsele armonizate de consum în scopul 
de a asista autoritățile de supraveghere a 
pieței în activitatea acestora și să se 
asigure că rezultatele acesteia sunt 
publicate;

Or. fr

Amendamentul 62
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută noile orientări RAPEX, care 
contribuie la îmbunătățirea funcționării 
sistemului RAPEX; invită Comisia să 
armonizeze noua metodă de evaluare a 
riscurilor cu cele aflate în vigoare pentru 
produsele armonizate de consum în scopul 
de a asista autoritățile de supraveghere a 
pieței în activitatea acestora;

22. salută noile orientări RAPEX, care 
contribuie la îmbunătățirea funcționării 
sistemului RAPEX; invită Comisia să 
armonizeze noua metodă de evaluare a 
riscurilor cu cele aflate în vigoare pentru 
produsele armonizate în scopul de a asista 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
activitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 63
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să ofere explicații cu 
privire la clasificarea produselor ca fiind 
un „risc serios” pentru notificările 
RAPEX;

Or. de

Amendamentul 64
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este deosebit de preocupat de faptul că 
în fiecare an se înregistrează o creștere a 
notificărilor RAPEX privind produsele de 
origine chineză, acestea reprezentând peste 
jumătate din notificările RAPEX, și se pare 
că nu este posibilă identificarea 
producătorilor acestor produse în 20 la sută 
din cazuri; solicită, prin urmare, să se 
depună eforturi sporite la nivel 
internațional și salută cooperarea UE-
China-SUA privind strategiile din 
domeniul trasabilității produselor; salută 
orice sprijin, cursuri de formare, seminarii 
organizate de autoritățile UE și cele 
chineze pentru a îmbunătăți siguranța 
produselor;

23. este deosebit de preocupat de faptul că 
în fiecare an se înregistrează o creștere a 
notificărilor RAPEX privind produsele de 
origine chineză, acestea reprezentând peste 
jumătate din notificările RAPEX, și se pare 
că nu este posibilă identificarea 
producătorilor acestor produse în 20 la sută 
din cazuri; solicită, prin urmare, să se 
depună eforturi sporite la nivel 
internațional și salută cooperarea UE-
China-SUA privind strategiile din 
domeniul trasabilității produselor; salută 
orice sprijin, cursuri de formare, seminarii 
organizate de autoritățile UE și cele 
chineze pentru a îmbunătăți siguranța 
produselor; subliniază faptul că există 
necesitatea de adoptare a unor programe 
multianuale pentru a face față acestor 
provocări;

Or. en

Amendamentul 65
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 26 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei și autorităților din 
statele membre să asigure instruirea 
corespunzătoare a responsabililor, astfel 
încât produsele care prezintă un risc să 
poată fi depistate; solicită o mai bună 
cooperare între autoritățile vamale și cele 
de supraveghere a pieței înainte de 
introducerea produselor pe piață;

26. solicită Comisiei și autorităților din 
statele membre să asigure instruirea 
corespunzătoare a responsabililor, astfel 
încât produsele care prezintă un risc să 
poată fi depistate; solicită o mai bună 
cooperare între autoritățile vamale și cele 
de supraveghere a pieței înainte de
introducerea produselor pe piață, lucru 
care necesită, de asemenea, un program 
multianual;

Or. en

Amendamentul 66
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Constance Le Grip

Propunerea de rezoluție
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei și autorităților 
naționale competente să dezvolte în 
continuare campanii de sensibilizare 
destinate consumatorilor, pentru a-i 
informa cu privire la riscul de a cumpăra 
online produse contrafăcute;

Or. en

Amendamentul 67
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere a pieței să participe pe 
deplin la procesul de elaborare a 
standardelor, întrucât aceasta este o 
metodă adecvată de garantare a faptului 

27. eliminat
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că aplicarea voluntară a standardelor va 
spori siguranța consumatorilor;

Or. el

Amendamentul 68
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea ca autoritățile de 
supraveghere a pieței să participe pe deplin
la procesul de elaborare a standardelor, 
întrucât aceasta este o metodă adecvată de 
garantare a faptului că aplicarea voluntară 
a standardelor va spori siguranța
consumatorilor;

27. subliniază necesitatea ca autoritățile de 
supraveghere a pieței să participe în mod 
sistematic la procesul de elaborare a 
standardelor relevante pentru securitate, 
întrucât aceasta este o metodă adecvată de 
garantare a faptului că cunoștințele lor 
informează procesul de standardizare, 
precum și de creare a unei înțelegeri 
sporite cu privire la standarde, asigurând 
astfel că aplicarea voluntară a standardelor 
va spori siguranța consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 69
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea ca autoritățile de 
supraveghere a pieței să participe pe deplin 
la procesul de elaborare a standardelor, 
întrucât aceasta este o metodă adecvată de 
garantare a faptului că aplicarea voluntară 
a standardelor va spori siguranța
consumatorilor;

27. subliniază necesitatea ca autoritățile de 
supraveghere a pieței să participe pe deplin 
la procesul de elaborare a standardelor, 
întrucât aceasta este o metodă adecvată de 
garantare a faptului că aplicarea voluntară 
a standardelor va contribui la sporirea 
siguranței și a sănătății consumatorilor, 
precum și a securității juridice, permițând 
o interpretare și o aplicare corecte a 
standardelor europene de către 
autoritățile statelor membre;
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Or. en

Amendamentul 70
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 28 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită îmbunătățirea procedurilor 
aplicabile în prezent pentru stabilirea 
standardelor europene, astfel încât să se 
garanteze un răspuns rapid la riscurile 
noi sau emergente într-un mod mai 
eficient; subliniază, totuși, că procedurile 
noi sau modificate ar trebui să fie supuse, 
de asemenea, controlului din partea 
Parlamentului; subliniază faptul că 
Parlamentul ar trebui să aibă, de 
asemenea, dreptul de a controla 
procedurile de preluare/aplicare a 
standardelor internaționale, non-
europene și a altor standarde;

eliminat

Or. de

Amendamentul 71
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 28 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită îmbunătățirea procedurilor 
aplicabile în prezent pentru stabilirea 
standardelor europene, astfel încât să se 
garanteze un răspuns rapid la riscurile noi 
sau emergente într-un mod mai eficient; 
subliniază, totuși, că procedurile noi sau 
modificate ar trebui să fie supuse, de 
asemenea, controlului din partea 
Parlamentului; subliniază faptul că 
Parlamentul ar trebui să aibă, de asemenea, 
dreptul de a controla procedurile de 

28. solicită îmbunătățirea procedurilor 
Comisiei aplicabile în prezent pentru 
stabilirea mandatelor pentru dezvoltarea
standardelor europene, astfel încât să se 
garanteze un răspuns rapid la riscurile noi 
sau emergente într-un mod mai eficient; 
subliniază, totuși, că procedurile noi sau 
modificate ar trebui să fie supuse, de 
asemenea, controlului din partea 
Parlamentului; subliniază faptul că 
Parlamentul ar trebui să aibă, de asemenea, 
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preluare/aplicare a standardelor 
internaționale, non-europene și a altor 
standarde;

dreptul de a controla procedurile de 
preluare/aplicare a standardelor 
internaționale, non-europene și a altor 
standarde;

Or. en

Amendamentul 72
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită organizațiilor europene de 
standardizare și Comisiei să investigheze 
toate sistemele posibile capabile să 
accelereze procesul de dezvoltare a 
standardelor, asigurând în același timp o 
implicare corespunzătoare a tuturor 
părților interesate relevante, precum 
introducerea unei proceduri accelerate 
sau posibilitatea pentru Comisie de a 
publica standardele de referință europene 
sau ISO, dezvoltate în afara unui mandat 
al Comisiei, în cazul în care se consideră 
că astfel de standarde asigură un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor sau 
pentru a aborda un risc specific ca o 
măsură provizorie, până în momentul în 
care devine disponibilă o soluție 
permanentă;

Or. en

Amendamentul 73
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită ca standardizarea să fie limitată 
la furnizarea de mijloace tehnice prin care 

29. solicită ca standardizarea să fie 
limitată la furnizarea de mijloace tehnice 
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se realizează sau se evaluează 
conformitatea cu o decizie politică; 
chestiunile politice care au un impact 
direct asupra protecției bunăstării 
consumatorilor ar trebui să fie abordate la 
nivel politic și nu ar trebui să fie delegate 
organismelor de standardizare;

prin care se realizează sau se evaluează 
conformitatea cu o decizie politică; 
chestiunile politice care au un impact direct 
asupra protecției bunăstării 
consumatorilor/utilizatorilor ar trebui să 
fie abordate la nivel politic și nu ar trebui 
să fie delegate organismelor de 
standardizare;

Or. en

Amendamentul 74
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită ca standardizarea să fie 
limitată la furnizarea de mijloace tehnice 
prin care se realizează sau se evaluează 
conformitatea cu o decizie politică;
chestiunile politice care au un impact 
direct asupra protecției bunăstării 
consumatorilor ar trebui să fie abordate la 
nivel politic și nu ar trebui să fie delegate 
organismelor de standardizare;

29. solicită ca mandatele Comisiei pentru 
standardizare să fie îmbunătățite pentru a 
permite organizației europene de 
standardizare să dezvolte standardele 
europene care îndeplinesc cerințele
tehnice pentru care se realizează sau se 
evaluează conformitatea cu o decizie 
politică; în acest sens, consideră că este 
necesară o implicare și o cooperare mai 
bune între Comisia Europeană și 
organizațiile de standardizare europene în 
activitatea de elaborare, ținând cont de 
faptul că aceste organizații lucrează pe 
baza consensului; consideră esențial 
pentru buna funcționare a sistemului ca 
chestiunile politice să fie abordate la nivel 
de elaborare a politicilor și nu să fie 
delegate Comisiei Europene, organismelor 
de standardizare sau vreunei administrații 
de aplicare a legii;

Or. en
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Amendamentul 75
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 30 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită introducerea unei proceduri de 
salvgardare care ar permite statelor 
membre să prezinte o obiecție oficială cu 
privire la un standard (cum ar fi articolul 
14 din Directiva 2009/48/CE privind 
siguranța jucăriilor); utilizarea unei 
proceduri de salvgardare ar trebui să fie 
posibilă chiar înainte ca un standard să 
fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;

30. solicită introducerea unei proceduri de 
salvgardare precum cea din Decizia 
768/2008, care urmează să fie inclusă în 
legislația de armonizare; acest lucru 
permite o obiecție oficială cu privire la un 
standard; utilizarea unei proceduri de
salvgardare ar trebui să fie posibilă chiar 
înainte ca un standard să fie publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 76
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 30 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită introducerea unei proceduri de 
salvgardare care ar permite statelor 
membre să prezinte o obiecție oficială cu 
privire la un standard (cum ar fi articolul 
14 din Directiva 2009/48/CE privind 
siguranța jucăriilor); utilizarea unei 
proceduri de salvgardare ar trebui să fie 
posibilă chiar înainte ca un standard să 
fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;

30. solicită introducerea unei proceduri de 
salvgardare care ar permite statelor 
membre să prezinte o obiecție oficială cu 
privire la un standard (cum ar fi articolul 
14 din Directiva 2009/48/CE privind 
siguranța jucăriilor); subliniază, totuși, că 
această procedură ar trebui introdusă 
numai în cazul în care Comisia obține 
dovezi cu privire la o mai bună implicare 
a autorităților de supraveghere a pieței în 
sistemul de standardizare; consideră, într-
adevăr, că utilizarea unei proceduri de 
salvgardare nu ar trebui să fie un substitut 
pentru ca statele membre să își prezinte 
punctul de vedere cu privire la sistemul de 
standardizare;

Or. en
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Amendamentul 77
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 31 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită Comisiei să ia măsuri 
suplimentare cât mai curând posibil, astfel 
încât revizuirile necesare să poată fi 
îmbunătățite, lucru care este esențial 
pentru a asigura siguranța 
consumatorilor;

31. solicită Comisiei să ia măsuri 
suplimentare în concordanță cu noul 
cadru legislativ, astfel încât revizuirile 
necesare să poată fi îmbunătățite;

Or. en


