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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE 
și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 
2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a 
Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0075),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 33, articolul 114 alineatul (1) și 
articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0043/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 20131,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile de supraveghere a pieței 
reglementate prin prezentul regulament nu 
ar trebui să se refere exclusiv la protecția 
sănătății și a siguranței, ci ar trebui să fie 
aplicabile și în cazul asigurării respectării 
legislației Uniunii care urmărește să 
protejeze alte interese publice, de exemplu, 
prin reglementarea preciziei de măsurare, a 
compatibilității electromagnetice și a 
eficienței energetice.

(2) Activitățile de supraveghere a pieței 
reglementate prin prezentul regulament nu 
ar trebui să se refere exclusiv la protecția 
sănătății și a siguranței, ci ar trebui să fie 
aplicabile și în cazul asigurării respectării 
legislației Uniunii care urmărește să 
protejeze alte interese publice, de exemplu, 
prin reglementarea preciziei de măsurare, a 
compatibilității electromagnetice, a 
eficienței energetice și a legislației de 
mediu aplicabile.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, dacă autorităților 
responsabile cu controlul produselor care 
intră pe piața Uniunii li se va impune să 
efectueze controale la o scară adecvată se 
va contribui la sporirea siguranței pieței 
Uniunii pentru produse. Pentru a crește 
eficiența acestor controale, ar trebui 
intensificate cooperarea și schimbul de 
informații între autoritățile menționate și 
autoritățile de supraveghere a pieței cu 
privire la produsele care prezintă un risc.

(20) Prin urmare, dacă autorităților 
responsabile cu controlul produselor care 
intră pe piața Uniunii li se va impune să 
efectueze controale la o scară adecvată se 
va contribui la sporirea siguranței pieței 
Uniunii pentru produse. Pentru a crește 
eficiența acestor controale, autoritățile 
menționate și autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui obligate să coopereze și să 
facă schimb de informații cu privire la 
produsele care prezintă un risc și produsele 
care nu sunt conforme.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Având în vedere mărimea pieței 
Uniunii pentru mărfuri și faptul că nu 
există frontiere interne, este imperativ ca 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre să fie dispuse și capabile
să coopereze unele cu altele în mod eficient 
și să coordoneze sprijinul reciproc și 
acțiunile comune. În consecință, ar trebui 
create mecanisme de asistență reciprocă.

(25) Având în vedere mărimea pieței 
Uniunii pentru mărfuri și faptul că nu 
există frontiere interne, este imperativ ca 
prezentul regulament să creeze cadrul 
necesar pentru ca autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre să 
coopereze unele cu altele în mod eficient și 
să coordoneze sprijinul reciproc și acțiunile 
comune. În consecință, ar trebui create 
mecanisme de asistență reciprocă care să 
fie puse în aplicare, verificate și finanțate 
în mod corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Comisia ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare 
consecventă a acestui regulament și, 
atunci când este cazul, ar trebui să 
adreseze recomandări statelor dacă 
consideră că resursele și competențele 
atribuite de acestea autorităților de 
supraveghere a pieței nu sunt suficiente 
în vederea îndeplinirii în mod adecvat a 
cerințelor prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Vătămările corporale și 
accidentările generează o povară socială 
și economică importantă atât pentru 
societăți în general, cât și pentru cetățeni 
în mod particular. Prevenirea vătămărilor 
corporale și a accidentărilor poate fi 
sporită în special prin îmbunătățirea 
supravegherii vătămărilor corporale. Pe 
baza experienței câștigate în cadrul 
proiectului de Acțiune comună privind 
monitorizarea vătămărilor corporale în 
Europa (JAMIE), ar trebui creată în mod 
urgent o veritabilă bază de date 
paneuropeană privind vătămările 
corporale, mai ales având în vedere faptul 
că proiectul JAMIE se va încheia în 2014. 
În plus, este necesar un angajament 
politic pentru a garanta faptul că 
schimbul de date privind vătămările 
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corporale reprezintă o prioritate absolută.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Comisia ar trebui să ofere sprijin 
cooperării dintre autoritățile de 
supraveghere a pieței și să participe la 
forum. Este necesar ca regulamentul să 
stabilească o listă de sarcini care să fie 
îndeplinite de forum. Ar trebui să existe un 

(28) Comisia ar trebui să ofere sprijin 
cooperării dintre autoritățile de 
supraveghere a pieței și să participe la 
forum. Este necesar ca regulamentul să 
stabilească o listă de sarcini care să fie 
îndeplinite de forum. Ar trebui să existe un 
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secretariat executiv care să organizeze 
reuniunile forumului și să ofere și alt tip de 
sprijin operațional pentru îndeplinirea 
sarcinilor acestuia.

secretariat executiv care să organizeze 
reuniunile forumului și să ofere și alt tip de 
sprijin operațional pentru îndeplinirea 
sarcinilor acestuia. În vederea simplificării 
practicilor de supraveghere a pieței în 
cadrul Uniunii și a asigurării unei mai 
mari eficiențe a supravegherii pieței, 
Comisia ar trebui să propună, la 
următoarea revizuire a prezentului 
regulament, ca Forumul să beneficieze de 
competența de a stabili recomandări 
obligatorii în ceea ce privește calitatea și 
practicile supravegherii pieței.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Având în vedere, pe de o parte, 
contradicția dintre numărul din ce în ce 
mai mare de produse aflate în circulație 
în cadrul pieței interne și, pe de altă parte, 
constrângerile în ceea ce privește 
resursele publice, care limitează 
posibilitatea de creștere substanțială a 
supravegherii publice a pieței la un nivel 
adecvat, Comisia ar trebui să analizeze 
soluții complementare, noi și inovatoare, 
bazate pe piață, pentru asigurarea unei 
supravegheri a pieței mai eficiente și la 
scară mai mare, cum ar fi controlarea de 
către părți terțe a calității sistemelor de 
control și a produselor. Comisia ar trebui 
să includă rezultatele acestor deliberări în 
raportul de evaluare generală, întocmit în 
conformitate cu articolul 33 din prezentul 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive și să includă 
sancțiuni administrative armonizate la 
nivelul întregii Uniuni. Statele membre ar 
trebui să asigure alocarea veniturilor 
provenite din aceste sancțiuni 
administrative activităților de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Justificare

Ar trebui introduse în întreaga Uniune sancțiuni disuasive, inclusiv amenzi importante, 
pentru operatorii economici care introduc în mod deliberat produse periculoase sau 
neconforme pe piața unică. Statele membre ar trebui să considere activitățile de 
supraveghere a pieței drept o prioritate și, prin urmare, ar trebui să le aloce suficiente 
resurse. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Pentru a întări caracterul disuasiv 
al sancțiunilor, Comisia ar trebui să le 
facă publice.  În plus, operatorii 
economici în privința cărora s-a dovedit 
în mod repetat că au încălcat prezentul 
regulament, ar trebui incluși pe o listă 
neagră publică a Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Supravegherea pieței ar trebui să fie 
finanțată cel puțin parțial prin taxe 
percepute de la operatorii economici, 
atunci când aceștia trebuie să ia măsuri 
corective la solicitarea autorităților de 
supraveghere a pieței sau atunci când 
autoritățile respective sunt obligate ele 
însele să ia măsuri corective. Statele 
membre ar trebui să asigure alocarea 
veniturilor provenite din taxele percepute 
în conformitate cu prezentul regulament 
activităților de supraveghere a pieței.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să considere activitățile de supraveghere a pieței drept o prioritate 
și, prin urmare, ar trebui să le aloce suficiente resurse. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
Comisiei competențe de executare vizând 
definirea unor condiții uniforme de 
efectuare a controalelor, în funcție de 
diferitele categorii de produse sau sectoare, 
inclusiv a amplorii controalelor de efectuat 
și a gradului de adecvare a eșantioanelor de 
controlat. Ar trebui conferite competențe 
de executare și în ceea ce privește stabilirea 
modalităților prin care operatorii 

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

economici trebuie să furnizeze informații 
autorităților de supraveghere a pieței, 
precum și în ceea ce privește stabilirea 
unor condiții uniforme de determinarea 
cazurilor în care furnizarea acestor 
informații nu este necesară. Ar trebui, de 
asemenea, conferite competențe de 
executare în ceea ce privește modalitățile și 
procedurile aplicabile schimbului de 
informații prin intermediul RAPEX și în 
ceea ce privește adoptarea unor restricții 
temporare sau permanente de 
comercializare a produselor care prezintă 
un risc grav, precizând, atunci când este 
necesar, măsurile necesare de control care 
trebuie luate de statele membre pentru 
punerea efectivă în aplicare a acestor 
restricții, în cazul în care ale acte 
legislative ale Uniunii nu prevăd o 
procedură specifică de combatere a 
riscurilor în cauză. În plus, Comisiei ar 
trebui să i se acorde competența de a 
adopta acte de punere în aplicare în ceea 
ce privește o metodologie generală de 
evaluare a riscurilor și, dacă este cazul, 
orientări pentru aplicarea acestei 
metodologii generale categoriilor specifice 
de produse. Aceste competențe ar trebui să 
fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Prezentul regulament ar trebui să 



PE513.324v01-00 14/45 PR\939909RO.doc

RO

respecte principiul precauției pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane, a consumatorilor și a 
mediului.

Or. en

Justificare

Ar trebui adăugată o mențiune specială a principiului precauției pentru a sublinia importanța 
majoră a acestui în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „produs” înseamnă o substanță, un
preparat sau un bun produs printr-un 
proces de fabricație, cu excepția 
produselor alimentare, furajere, a 
produselor de origine umană și a 
produselor de origine vegetală și animală 
care sunt direct legate de reproducerea lor 
viitoare;

Or. en

Justificare

Se clarifică termenul „produs”.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „reprezentant autorizat” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune care a primit din partea unui 
producător un mandat scris de a acționa în 
numele acestuia pentru îndeplinirea unor 

5. „reprezentant autorizat” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune care a primit din partea unui 
producător un mandat scris de a acționa în 
numele acestuia pentru îndeplinirea unor 
sarcini bine precizate în ceea ce privește 
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sarcini bine precizate; obligațiile acestuia din urmă în temeiul 
legislației aplicabile a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „produs care prezintă un risc” înseamnă 
un produs care:

(a) nu respectă legislația aplicabilă a 
Uniunii sau
(b) are potențialul de a afecta în mod 
negativ sănătatea și siguranța persoanelor 
în general, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, protecția consumatorului, mediul și 
siguranța publică, precum și alte interese 
publice, într-o măsură care depășește ceea 
ce este considerat rezonabil și acceptabil în 
condiții normale sau rezonabil previzibile 
de utilizare a produsului în cauză, care 
includ durata de utilizare și, după caz, 
punerea în funcțiune, instalarea și cerințele 
sale de întreținere;

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește domeniul de aplicare a prezentului regulament, amendamentul clarifică 
faptul că cerințele regulamentului nu ar trebui să se limiteze doar la siguranța produselor, ci 
ar trebui să includă toate celelalte aspecte tehnice în privința cărora intervin autoritățile de 
supraveghere.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „produs care prezintă un risc 
emergent” înseamnă un produs care 
prezintă un risc nou sau un risc cunoscut 
în condiții noi sau neobișnuite, care poate 
avea consecințe semnificative, dar care nu 
poate fi încă înțeles sau cuantificat pe 
deplin.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „legislație de armonizare a Uniunii” 
înseamnă orice act legislativ al Uniunii 
care armonizează condițiile de 
comercializare a produselor stabilind 
caracteristicile necesare ale unui produs, 
cum ar fi nivelurile de calitate, 
performanța, securitatea sau 
dimensiunile, inclusiv cerințele care se 
aplică produsului cu privire la numele 
sub care acesta este comercializat, 
terminologia, simbolurile, testele și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea 
sau etichetarea și procedurile pentru 
evaluarea conformității.
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Or. en

Justificare

Se clarifică termenul, precizându-se faptul că ar trebui inclusă legislația privind 
comercializarea.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre prezintă anual Comisiei 
un raport privind activitățile de 
supraveghere a pieței și controalele la 
frontierele externe.  Informațiile raportate 
includ statistici privind numărul de 
controale efectuate și rezultatele acestora 
și se comunică tuturor statelor membre.
Comisia pune la dispoziția publicului, în 
format electronic sau, dacă este cazul, în 
orice alt format, un rezumat al
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rezultate. informațiilor care i-au fost transmise.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să transmită anual Comisiei un raport privind activitățile lor. În 
plus, ar trebui puse la dispoziția publicului informațiile relevante privind rezultatele 
activităților diverselor state membre.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Punerea rezultatelor la dispoziția publicului este inclusă în alineatul (3).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fiecare stat membru acordă
autorităților de supraveghere a pieței 
competențele necesare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a sarcinilor lor, punându-
le la dispoziție resursele și mijloacele 
necesare, și prezintă un raport Comisiei în 
acest sens. Comisia analizează dacă 
aceste competențe și resurse sunt 
suficiente pentru buna îndeplinire de 
către statul membru în cauză a 
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obligațiilor privind supravegherea pieței 
în temeiul prezentului regulament și pune 
rezultatele evaluărilor sale la dispoziția 
publicului în format electronic sau, atunci 
când este cazul, în orice alt format.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament în întreaga UE, 
Comisia ar trebui să fie însărcinată cu monitorizarea îndeaproape a punerii sale în aplicare. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritățile de supraveghere a pieței fac 
schimb de informații, cooperează și își 
coordonează activitățile atât între ele cât și 
cu autoritățile responsabile de controlul 
produselor la frontierele externe ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare stat membru informează 
Comisia în legătură cu autoritățile sale de
supraveghere a pieței și cu domeniile lor de 
competență, furnizând datele de contact 
necesare, iar Comisia transmite aceste 
informații celorlalte state membre și 

(4) Fiecare stat membru informează 
Comisia în legătură cu autoritățile sale de 
supraveghere a pieței și cu domeniile lor de 
competență, furnizând datele de contact 
necesare. Comisia pune lista la dispoziția 
publicului în format electronic și, atunci 
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publică o listă a autorităților de 
supraveghere a pieței.

când este cazul, în orice alt format.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile de supraveghere a pieței 
avertizează fără întârziere utilizatorii de pe 
propriul teritoriu în legătură cu produsele 
pe care le-au identificat ca prezentând un 
risc.
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Or. en

Justificare

Autorităților de supraveghere a pieței nu ar trebui să li se permită nicio întârziere în ceea ce 
privește informarea consumatorilor cu privire la produsele care prezintă un risc. 

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Ar trebui menționat în mod specific principiul precauției.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acordarea unor competențe suplimentare autorităților de supraveghere a pieței va asigura 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor acestora.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verifică dacă au fost luate măsuri 
corective;

(b) verifică dacă au fost luate măsuri 
corective în timp util;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Având în vedere domeniul de aplicare a regulamentului, această cerință nu ar trebui să se 
limiteze doar la siguranța produselor, ci ar trebui să includă toate celelalte domenii tehnice 
în care li se cere autorităților de supraveghere a pieței să intervină.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru elaborează 
programe sectoriale specifice și le 
revizuiește, actualizându-le dacă este 
necesar, în fiecare an. Aceste programe 
vizează toate sectoarele în care autoritățile 
desfășoară activități de supraveghere a 
pieței.

(2) Fiecare stat membru elaborează 
programe sectoriale specifice pe baza 
contribuției părților-cheie interesate, 
inclusiv a organizațiilor profesionale, a 
organizațiilor din industrie și a 
organizațiilor de protecție a 
consumatorilor, și le revizuiește, 
actualizându-le dacă este necesar, în 
fiecare an. Aceste programe vizează toate 
sectoarele în care autoritățile desfășoară 
activități de supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează programele generale și 
cele sectoriale și, dacă este cazul, face 
recomandări statelor membre pe baza 
acestei evaluări. Comisia trage concluziile 
evaluărilor sale și, dacă este cazul, face 
recomandări statelor membre, care sunt 
puse la dispoziția publicului în format 
electronic și, dacă este cazul, prin alte 
mijloace.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament în întreaga Europă, 
Comisia ar trebui să aibă sarcina de a monitoriza îndeaproape punerea sa în aplicare și, 
dacă este cazul, de a adresa recomandări statelor membre. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În urma unei cereri motivate,
operatorii economicii, în funcție de rolul 
lor respectiv în lanțul de aprovizionare și, 
după caz, inclusiv organismele de evaluare 
a conformității pun la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței toate 
documentele și informațiile pe care acestea 
le solicită pentru a-și desfășura activitatea.

Or. en

Justificare

Obligațiile diferiților operatori economici ar trebui definite mai clar, în conformitate cu 
rolurile lor respective din lanțul de aprovizionare.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Producătorii stabiliți în afara Uniunii 
desemnează un reprezentant autorizat 
stabilit în cadrul Uniunii în scopul 
supravegherii pieței.

Or. en
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Producătorii și importatorii își indică 
pe produs numele, denumirea socială sau 
marca înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați sau, atunci când acest lucru nu 
este posibil, pe ambalajul acestuia sau 
într-un document care însoțește produsul. 
Adresa indică un singur punct de contact 
pentru fabricant sau importator.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Având în vedere domeniul de aplicare a regulamentului, ar trebui clarificat faptul că această 
cerință nu se limitează doar la siguranța produselor, ci include toate celelalte domenii 
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tehnice în care li se cere autorităților de supraveghere să intervină.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
distruge sau pot aplica alte măsuri care fac 
inutilizabile produsele care prezintă un 
risc, atunci când consideră aceste măsuri 
necesare și proporționale. Costul acestei 
acțiuni este suportat integral sau parțial 
de operatorul economic relevant.

Or. en

Justificare

Practica perceperii de taxe ar trebui aliniată în prezentul regulament pentru a asigura 
aplicarea armonizată în întreaga Uniune. O obligație în loc de o măsură opțională ar 
contribui la stimularea acțiunilor întreprinse de autoritățile de supraveghere a pieței și ar 
putea fi considerată, de asemenea, ca o disuasiune pentru operatorii economici relevanți.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarificare pentru garantarea securității juridice.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Taxele se calculează pe baza costurilor 
reale ale fiecărei activități de 
supraveghere a pieței și se aplică 
operatorilor economici care fac obiectul 
acestor activități de supraveghere a pieței. 
Aceste taxe nu depășesc costurile reale ale 
activității de supraveghere a pieței și pot 
reflecta, parțial sau integral, timpul de 
care a avut nevoie personalul autorităților 
de supraveghere a pieței pentru a efectua 
controalele de supraveghere a pieței.

Or. en

Justificare

Practica perceperii de taxe ar trebui aliniată în prezentul regulament pentru a asigura 
aplicarea armonizată în întreaga Uniune. O obligație în loc de o măsură opțională ar 
contribui la stimularea acțiunilor întreprinse de autoritățile de supraveghere a pieței și ar 
putea fi considerată, de asemenea, ca o disuasiune pentru operatorii economici relevanți.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de 60 de zile de la 
comunicarea adresată de Comisie statelor 
membre, în temeiul articolului 20 alineatul 
(4), privind măsurile luate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 10 alineatele (1) 

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

alineatele (1) sau (4) de către statul 
membru care a făcut notificarea inițială, un 
stat membru poate prezenta obiecții cu 
privire la aceste măsuri, în cazul în care ele 
se referă la un produs care face obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii. Statul 
membru precizează motivele pentru care 
obiectează, indică orice diferență față de 
propria evaluare a riscului pe care îl 
prezintă produsul și menționează orice 
circumstanțe speciale și orice informații 
suplimentare referitoare la produsul în 
cauză.

Or. en

Justificare

Clarificare pentru garantarea securității juridice.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a prezentului regulament, Comisia ar trebui 
împuternicită să stabilească cadrul pentru o metodologie generală de evaluare a riscurilor.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) orice cerințe prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau în temeiul 
acesteia, care se aplică produsului și se 
referă la riscul potențial evaluat, ținând 
seama pe deplin de rapoartele de testare, de 
inspecție și de calibrare sau de certificatele 
de atestare a conformității emise de către 
un organism de evaluare a conformității
acreditat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un produs a cărui punere în liberă 
circulație a fost suspendată de către 
autoritățile responsabile cu controalele la 
frontierele externe în temeiul articolului 14 
este pus în liberă circulație dacă, în termen 
de trei zile lucrătoare de la suspendarea
punerii în liberă circulație, acestor 
autorități nu li s-a solicitat de către 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
continue suspendarea sau dacă acestea au 
fost informate de autoritățile de 
supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc, cu condiția ca toate 
celelalte cerințe și formalități legate de 
punerea în liberă circulație să fie 
îndeplinite.

(1) Un produs a cărui punere în liberă 
circulație a fost suspendată de către 
autoritățile responsabile cu controalele la 
frontierele externe în temeiul articolului 14 
este pus în liberă circulație dacă, în termen 
de trei zile lucrătoare de la notificarea 
suspendării punerii în liberă circulație, 
acestor autorități nu li s-a solicitat de către 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
continue suspendarea sau dacă acestea au 
fost informate de autoritățile de 
supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc, cu condiția ca toate 
celelalte cerințe și formalități legate de 
punerea în liberă circulație să fie 
îndeplinite.

Or. en

Justificare

Articolul 14 alineatul (4) din regulamentul propus prevede că autoritățile responsabile cu 
controlul la frontierele externe notifică imediat autoritățile de supraveghere a pieței cu 
privire la orice suspendare. Este necesar, prin urmare, care perioada de trei zile lucrătoare 
menționată a articolul 15 alineatul (1) să înceapă de la notificarea suspendării.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conformitatea cu cerințele oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii 
aplicabile produsului la punerea sa în liberă 
circulație, care se referă la riscul potențial 
avut în vedere, ținând seama pe deplin de 
rapoartele de testare sau de certificatele de 
atestare a conformității emise de către un 

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

conformității emise de către un organism 
de evaluare a conformității, acreditat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
765/2008, creează prezumția din partea 
autorităților de supraveghere a pieței că 
produsul nu prezintă un risc. Totuși, acest 
lucru nu împiedică autoritățile respective să 
solicite autorităților responsabile cu 
controalele la frontierele externe să nu 
pună produsul în liberă circulație în cazul 
în care există dovezi că, în pofida 
conformității sale, produsul respectiv 
prezintă de fapt un risc.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Autoritățile de supraveghere a pieței 
percep taxe persoanei care declară 
punerea în liberă circulație a produsului, 
care să acopere integral sau parțial 
costurile activităților lor, inclusiv testele 
efectuate pentru evaluarea riscurilor, în 
cazul în care iau măsuri în conformitate cu 
alineatul (1).

Taxele se calculează pe baza costurilor 
reale ale fiecărei activități de 
supraveghere a pieței și se aplică 
persoanei care declară punerea în liberă 
circulație a produsului și care face 
obiectul acestor activități de supraveghere 
a pieței. Aceste taxe nu depășesc costurile 
reale ale activității de supraveghere a 
pieței și pot reflecta, parțial sau integral, 
timpul de care a avut nevoie personalul 
autorităților de supraveghere a pieței 
pentru a efectua controalele de 
supraveghere a pieței.



PE513.324v01-00 32/45 PR\939909RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Practica perceperii de taxe ar trebui aliniată în prezentul regulament pentru a asigura 
aplicarea armonizată în întreaga Uniune.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarificare pentru garantarea securității juridice.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care punctul de contact RAPEX are 

eliminat
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motive să creadă că efectele riscului 
prezentat de un produs nu depășesc 
teritoriul statului membru din care face 
parte.

Or. en

Justificare

Având în vedere că produsele circulă liber în cadrul pieței unice, această derogare ar trebui 
eliminată deoarece este inutilă.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) identificarea riscurilor și 
caracteristicile lor;

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 De asemenea, ICSMS poate fi pus la 
dispoziție, în cazul în care este necesar sau 
adecvat, pentru a fi utilizat de către 
autoritățile responsabile cu controalele la 
frontierele externe.

De asemenea, ICSMS este pus la 
dispoziție, în cazul în care este necesar sau 
adecvat, pentru a fi utilizat de către 
autoritățile responsabile cu controalele la 
frontierele externe.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea schimbului de informații va încuraja și consolida cooperarea cu autoritățile 
însărcinate cu controalele la frontierele externe.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 19 alineatul (4).

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Trebuie să existe o cooperare și 
schimburi eficiente de informații între 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre, între diferitele autorități 
din fiecare stat membru și între autoritățile 
de supraveghere a pieței, Comisie și 
agențiile relevante ale Uniunii referitoare la 
programele de supraveghere a pieței și la 
toate aspectele legate de produsele care 
prezintă un risc.

(1) Există o cooperare și schimburi 
eficiente de informații între autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre, 
între diferitele autorități din sau dintre
statele membre și între autoritățile de 
supraveghere a pieței, Comisie și agențiile 
relevante ale Uniunii referitoare la
programele de supraveghere a pieței și la 
toate aspectele legate de produsele care 
prezintă un risc.

Or. en

Justificare

Cooperarea și schimbul de informații dintre diferitele autorități relevante ar trebui garantat 
nu doar în cadrul unui singur stat membru, ci în rândul tuturor statelor membre, deoarece 
acest lucru va contribui la consolidarea cooperării și a coordonării între autoritățile 
relevante.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

O mai strânsă cooperare cu părțile interesate remediază o lacună importantă în materie de 
cunoștințe de specialitate cu care se confruntă autoritățile de supraveghere a pieței, în 
special în ceea ce privește tehnologiile complexe.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) EMSF poate institui subgrupuri 
permanente sau temporare care includ 
grupurile de cooperare administrativă 
pentru supravegherea pieței înființate 
pentru punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii. Organizațiile care 
reprezintă interesele industriei, 
întreprinderile mici și mijlocii, 
consumatorii, laboratoarele și organismele 
de evaluare a conformității la nivelul 
Uniunii pot fi invitate să participe în cadrul 
acestor subgrupuri în calitate de 
observatori.

(6) EMSF poate institui subgrupuri 
permanente sau temporare care includ 
grupurile de cooperare administrativă 
pentru supravegherea pieței înființate 
pentru punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii. Organizațiile care 
reprezintă interesele industriei, 
întreprinderile mici și mijlocii, 
consumatorii, laboratoarele și organismele 
de evaluare a conformității la nivelul 
Uniunii sunt invitate să participe în cadrul 
acestor subgrupuri în calitate de 
observatori în mod regulat și continuu.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 27 – litera l a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) este acreditat în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 
765/2008.

Or. en
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Justificare

Laboratoarele de referință propuse ale Uniunii ar trebui acreditate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 pentru a garanta că acestea se află pe picior de egalitate cu 
alte organisme acreditate de evaluare a conformității.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la soluționarea litigiilor 
dintre autoritățile statelor membre, 
operatorii economici și organismele de 
evaluare a conformității;

(b) soluționează orice litigii care decurg 
dintr-o evaluare divergentă a riscurilor de 
către autoritățile de supraveghere a pieței 
din diferite state membre, operatorii 
economici și organismele de evaluare a 
conformității;

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament care 
impun obligații ale operatorilor economici 
și în cazul încălcării dispozițiilor oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii privind 
produsele reglementate prin prezentul 
regulament care impun obligații ale 
operatorilor economici în cazul în care 
legislația respectivă nu prevede sancțiuni, 
și iau toate măsurile necesare pentru a 
asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică aceste dispoziții Comisiei până la 
[a se introduce data - 3 luni înainte de data 
aplicării prezentului regulament] și 

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile corespunzătoare aplicabile în 
cazul încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament care impun obligații ale 
operatorilor economici și în cazul încălcării 
dispozițiilor oricărei legislații de 
armonizare a Uniunii privind produsele 
reglementate prin prezentul regulament 
care impun obligații ale operatorilor 
economici în cazul în care legislația 
respectivă nu prevede sancțiuni, și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura punerea 
lor în aplicare. Statele membre notifică 
aceste dispoziții Comisiei până la …* și 
notifică fără întârziere orice modificare 
ulterioară care le afectează.
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notifică fără întârziere orice modificare 
ulterioară care le afectează.

____________
* JO: a se introduce data: trei luni înainte 
de data aplicării prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile prevăzute sunt eficace, 
proporționale și disuasive și includ, inter 
alia, sancțiuni administrative pentru 
operatorul economic în cauză care se 
ridică la cel puțin 10% din cifra sa de 
afaceri anuală totală aferentă exercițiului 
financiar anterior;

Or. en

Justificare

Ar trebui introduse în întreaga Uniune sancțiuni disuasive, inclusiv amenzi importante, 
pentru operatorii economici care introduc în mod deliberat produse periculoase sau 
neconforme pe piața unică.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sancțiunile menționate la primul paragraf 
au în vedere dimensiunea întreprinderilor 
și, în special, situația întreprinderilor mici 
și mijlocii. Sancțiunile pot fi mai severe în 
cazul în care operatorul economic relevant 
a comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru încălcările 

Sancțiunile menționate la al doilea
paragraf au în vedere gravitatea și durata 
infracțiunii, precum și dimensiunea 
întreprinderilor și, în special, situația 
întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, 
sancțiunile au în vedere dacă operatorul 
economic relevant a comis anterior o 
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grave. încălcare similară. Sancțiunile pot include 
sancțiuni penale pentru încălcările grave.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează Comisia cu 
privire la sancțiunile impuse în temeiul 
prezentului regulament, iar Comisia pune 
fără întârziere aceste informații la 
dispoziția publicului în format electronic 
și, dacă este cazul, prin alte mijloace. În 
cazul în care publicarea ar cauza părților 
implicate prejudicii disproporționate, 
sancțiunile sunt publicate cu titlu anonim.
Comisa colectează, actualizează și publică 
o „listă neagră” a operatorilor economici 
care încălcă în mod repetat prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Publicarea sancțiunilor va spori efectul lor disuasiv. În plus, ar trebui întocmită la nivelul 
întregii Uniuni o „listă neagră” a operatorilor care încalcă în mod regulat prezentul 
regulament.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
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Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
siguranței publice și a altor interese 
publice, ținând seama de impactul său 
asupra întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul respectiv evaluează dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
eficienței energetice, a siguranței publice 
și a altor interese publice, ținând seama de 
impactul său asupra întreprinderilor, în 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii. În plus, raportul explorează 
soluții noi și inovatoare, bazate pe piață, 
care ar putea completa în mod eficient 
acțiunile de supraveghere a pieței 
întreprinse de autoritățile de 
supraveghere a pieței și include 
explorarea potențialului sistemelor 
obligatorii de verificare de către terți, fără 
a se limita însă la acestea.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Libera circulație a mărfurilor reprezintă unul din cei patru piloni ai pieței unice a UE. Acest 
pilon, precum și buna funcționare a pieței unice se bazează pe încrederea consumatorilor: 
consumatorii europeni trebuie să aibă încredere în faptul că, indiferent de locul în care 
produsele au fost fabricate și de statul membru în care au fost cumpărate, acestea sunt sigure 
și respectă legislația. Garanția finală în acest sens ar trebui să o reprezinte supravegherea 
eficientă și de înaltă calitate a pieței. Aceasta ar trebui să garanteze faptul că produsele nu 
prezintă niciun risc pentru sănătatea sau siguranța consumatorilor sau a lucrătorilor la locul lor 
de muncă, precum și să asigure respectarea de către produse a legislației aplicabile a Uniunii, 
cum ar fi normele privind eficiența energetică, nivelurile sonore sau limitele de emisii. 

Devine însă din ce în ce mai clar faptul că supravegherea pieței de către statele membre nu 
reușește să facă față provocării reprezentate de creșterea importurilor în UE și de numărul 
sporit de produse aflate în circulație în piața unică. Conform Comisiei, doar aproximativ 0,3% 
din toate mărfurile importate în UE sau comercializate în cadrul acesteia sunt controlate de 
către autorități. În același timp, autoritățile de supraveghere a pieței se confruntă cu noi 
provocări, precum comerțul electronic. 

Situaţia este agravată de un cadru legislativ complex, acest lucru fiind subliniat de către 
Parlamentul European în Rezoluţia sa din 8 martie 2011 referitoare la revizuirea Directivei 
privind siguranţa generală a produselor şi supravegherea pieţei1. În această rezoluție este 
precizat faptul că „actualul cadru legislativ pentru supravegherea pieței nu oferă suficientă 
coerență și ar trebui, prin urmare, să fie revizuit și mai bine coordonat”. În prezent, există o 
lipsă de consecvență în ceea ce privește cerințele UE privind siguranța produselor pentru, pe 
de o parte, produsele armonizate și, pe de altă parte, produsele nearmonizate, precum și pentru 
produsele de consum și, respectiv, cele destinate utilizării profesionale. O altă sursă de 
ambiguitate o reprezintă absența unor indicatori specifici pentru produsele de consum 
nearmonizate, precum și complexitatea generată de diversele niveluri de norme ale UE în 
materie de siguranță a produselor.

Având în vedere toate acestea, Parlamentul European a propus în cadrul rezoluției sale 
menționate mai sus stabilirea de către Comisie a unui cadru european comun pentru 
supravegherea pieței, care să vizeze toate produsele comercializate în piața internă, inclusiv 
produsele importate în UE. Prezenta propunere emană din această cerere. Propunerea face 
parte dintr-un pachet mai larg privind siguranța produselor, care include o propunere de 
regulament privind siguranța generală a produselor și o comunicare care stabilește un plan de 
acțiune multianual pentru supravegherea pieței.

În ansamblu, raportoarea sprijină cu tărie propunerea Comisiei și obiectivele acesteia. Cu 
toate acestea, raportoarea dorește să consolideze o serie de aspecte în cadrul propunerii, 

                                               
1 2010/2085(INI)
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precum și să sublinieze unele din elementele-cheie ale acesteia.

Asigurarea siguranței, dar și a unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii 
de pe piață

Raportoarea salută faptul că supravegherea pieței, astfel cum este prevăzută în prezentul 
regulament, trebuie să garanteze nu numai sănătatea și siguranța, ci și, în mod mai general, 
punerea în aplicare a legislației Uniunii care promovează alte interese publice, precum mediul 
sau eficiența energetică. Operatorii economici onești depun un efort semnificativ și investesc 
resurse importante pentru a respecta diversele cerințe ale Uniunii în materie de siguranță, 
mediu etc.; rolul supravegherii pieței este de este de garanta faptul că operatorii de pe piață 
care nu respectă normele nu se află într-o poziție avantajoasă pe piață în raport cu operatorii 
care respectă normele. Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să se asigure că produsele 
puțin sigure sau nocive, precum și cele neconforme sunt identificate și nu sunt introduse pe 
piață sau sunt scoase de pe piață. Acest lucru este în favoarea consumatorilor, precum și a 
producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de încredere. 

Prin diversele sale amendamente, raportoarea dorește să clarifice faptul că supravegherea 
pieței acoperă toate aspectele descrise în prezentul regulament.

Având în vedere faptul că una dintre cele mai mari provocări este reprezentată de resursele 
limitate pe care statele membre le pot aloca supravegherii pieței, în special în raport cu 
creșterea continuă a volumului de schimburi comerciale, raportoarea propune ca, în contextul 
explorării unor soluții pe termen lung, Comisia să analizeze soluții noi, inovatoare și bazate pe 
piață, care să completeze acțiunile de supraveghere a pieței întreprinse în prezent doar de către 
autorități. Raportoarea indică faptul că una dintre aceste posibile soluții ar putea fi controlarea 
de către părți terțe a sistemelor de control al calității ale operatorilor economici, precum și a 
produselor finale. Comisia ar trebui să includă aceste soluții în cadrul raportului de evaluare 
pe care trebuie să îl elaboreze în conformitate cu articolul 33.

O cooperare mai strânsă, mai puternică și mai eficientă între autoritățile de 
supraveghere din statele membre

În prezent, una dintre probleme decurge din coordonarea, cooperarea și schimbul de 
informații insuficiente dintre autoritățile de supraveghere a pieței însărcinate cu siguranța 
produselor din diferite state membre. Propunerea Comisiei vizează remedierea acestei situații 
prin prevederi care au în vedere consolidarea schimbului de informații și a repartizării 
sarcinilor, precum și asistența reciprocă în rândul autorităților din diferite state membre, dar și 
cu autoritățile competente din țările terțe.

Schimbul de informații se bazează în principal pe doi piloni: sistemul, deja eficient, de alertă 
rapidă pentru produsele periculoase (RAPEX) și Sistemul de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieței (ICSMS), pentru schimbul de informații cu caracter mai general. 
Schimbul de date prin intermediul ICSMS le permite autorităților de supraveghere a pieței să 
beneficieze de experiența și de activitatea lor respective și să economisească resursele reduse 
deoarece, de exemplu, nu trebuie să mai repete testele și evaluările care au fost deja realizate 
într-un alt stat membru. Raportoarea susține întru totul aceste propuneri și propune doar 
clarificarea unor formulări din articolele relevante.
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Una dintre prevederile-cheie pentru o mai bună cooperare și un mai bun schimb de informații 
este crearea Forumului european de supraveghere a pieței. Forumul ar trebui să servească 
drept platformă pentru cooperare nu doar între autorități, ci și între autorități și operatorii 
economici, precum și alte părți interesate, cum ar fi grupurile de consumatori. Raportoarea 
dorește să sublinieze importanța cooperării continue și structurate sub auspiciile acestui viitor 
forum și ar dori să consolideze și mai mult rolul său în viitor, propunând să se confere 
forumului – cu ocazia următoarei revizuiri a regulamentului – competența de a formula 
recomandări obligatorii atunci când acesta consideră că sunt necesare pentru a îmbunătăți și 
consolida practicile de supraveghere a pieței din statele membre și, în special, la frontierele 
externe ale UE.

În plus, ar trebui consolidat rolul diferitelor părți interesate în cadrul forumului și ar trebui 
garantată participarea lor regulată. Diferitele părți interesate pot face sugestii valoroase 
deoarece dețin numeroase informații privind piața și pot contribui la definirea domeniilor 
problematice specifice și a posibilelor soluții.

Sancțiuni disuasive

În rezoluția sa din 2011, Parlamentul a subliniat și importanța sancțiunilor disuasive, inclusiv 
a amenzilor importante pentru operatorii economici care introduc în mod deliberat produse 
periculoase sau neconforme pe piața unică. 

Trebuie garante condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici; cei care 
respectă normele aplicabile nu ar trebui penalizați de incapacitatea sistemului de a-i sancționa 
pe cei care, în mod deliberat, nu fac acest lucru. În plus, sistemul tot atât de solid precum cea 
mai slabă verigă a sa, iar regimul ar avea de beneficiat de pe urma unei mai bune armonizări 
în acest domeniu. 

Astfel, pentru a garanta că legislația are cu adevărat un efect disuasiv în întreaga Uniune, 
raportoarea propune introducerea unor sancțiuni administrative armonizate la nivelul întregii 
Uniuni. Pentru a accentua efectul disuasiv al sancțiunilor, sancțiunile impuse în temeiul 
regulamentului ar trebui, de asemenea, făcute publice. În plus, raportoarea propune crearea 
unei „liste negre” publice a operatorilor care încalcă în mod repetat prezentul regulament.
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ANEXĂ - LISTA CERERILOR PREZENTATE DE PĂRŢILE INTERESATE

Declinarea responsabilității

Următoarea listă a părților interesate este întocmită pe baza reuniunilor, e-mailurilor și a 
documentelor de poziție, de la numirea raportoarei până la termenul de depunere a prezentului 
raport, în iunie 2013.

Trebuie reținut faptul că această listă nu este exhaustivă, deoarece este dificilă enumerarea 
tuturor contribuțiilor implicite și a activităților de reprezentare care au inspirat acest raport. 
Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că prezentul proiect de raport nu reprezintă decât prima 
etapă din munca depusă de Parlament în acest dosar, discuțiile și activitatea legislativă 
continuând până la adoptarea finală a prezentului regulament. Părțile interesate își aduc 
contribuțiile și în etapele ulterioare; prin urmare, această listă nu poate fi considerată decât 
incompletă.

Totuși, prin prezenta „amprentă” a grupurilor de lobby, raportoarea dorește să arate în mod 
deschis sursa de inspirație a prezentului proiect de raport. 

Lista părților interesate

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment - Comitetul pentru Echipamente 

de Construcții Europene)
 CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries – Asociația Europeană a 

Industriilor de Mașini-Unelte)
 Confederația industriei finlandeze 
 Cosmetics Europe
 DG SANCO
 DG ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (Parteneriatul european pentru energie și mediu) 
 Eurocommerce
 Federația Europeană a Producătorilor de Brichete 
 Asociația Europeană a Producătorilor de Pneuri și Anvelope
 Ministerul finlandez al ocupării forței de muncă și economiei (TEM) 
 Viitoarea președinție lituaniană a Consiliului Uniunii Europene din toamna lui 2013
 Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene din primăvara lui 2013
 LEGO, Nordic toys and TIE (Toy Industries Europe)
 Orgalime
 VDMA (Federația Germană de Inginerie)
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De asemenea, Comisia IMCO a organizat la 29 mai 2013 o audiere referitoare la Pachetul 
privind siguranța produselor și supravegherea pieței. Pentru lista vorbitorilor și informații 
suplimentare, vă rugăm să consultați pagina comisiei.


