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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 REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a 
Consiliului și a Directivei 2001/95/CE 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0078),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 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, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, al 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru afaceri juridice (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/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 decembrie 
2001 privind siguranța generală a 

(1) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 decembrie 
2001 privind siguranța generală a 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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produselor prevede că produsele de 
consum trebuie să fie sigure și că 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre trebuie să ia măsuri 
împotriva produselor periculoase și să facă 
schimb de informații în acest sens prin 
sistemul comunitar de alertă rapidă 
RAPEX. Directiva 2001/95/CE trebuie 
revizuită profund pentru a îmbunătăți 
funcționarea acesteia și pentru a asigura 
concordanța cu evoluția legislației Uniunii 
în ceea ce privește supravegherea pieței, 
obligațiile operatorilor economici și 
standardizarea. Din motive de claritate, 
Directiva 2001/95/CE trebuie abrogată și 
înlocuită cu prezentul regulament.

produselor prevede cerința fundamentală 
pentru produsele de pe piața internă,
conform căreia produsele de consum 
trebuie să fie sigure și că autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre 
trebuie să ia măsuri eficiente împotriva 
produselor periculoase și să facă schimb de 
informații în acest sens prin sistemul 
comunitar de alertă rapidă RAPEX. 
Directiva 2001/95/CE trebuie revizuită 
profund pentru a îmbunătăți funcționarea 
acesteia și pentru a asigura concordanța cu 
evoluția legislației Uniunii în ceea ce 
privește supravegherea pieței, obligațiile 
operatorilor economici și standardizarea. 
Din motive de claritate, 
Directiva 2001/95/CE trebuie abrogată și 
înlocuită cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un regulament constituie instrumentul 
juridic adecvat deoarece acesta impune 
norme clare și detaliate care nu permit 
apariția de diferențe la transpunerea de 
către statele membre. Un regulament 
garantează că dispozițiile juridice sunt 
aplicabile în același moment pe întreg 
teritoriul Uniunii.

(2) Un regulament constituie instrumentul 
juridic adecvat deoarece acesta impune 
norme clare și detaliate care nu permit 
apariția de diferențe la transpunerea și 
aplicarea de către statele membre. Un 
regulament garantează că dispozițiile 
juridice sunt aplicabile în același moment 
pe întreg teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament trebuie să 
contribuie la atingerea obiectivelor 
menționate la articolul 169 din TFUE. În 
speță, acesta trebuie să urmărească 
asigurarea funcționării pieței interne în 
ceea ce privește produsele destinate 
consumatorilor, prin stabilirea unor 
norme uniforme referitoare la o cerință 
generală de siguranță, criteriile de 
evaluare și obligațiile operatorilor 
economici. Având în vedere că 
Regulamentul (UE) nr. […/…] [privind 
supravegherea pe piață a produselor] 
prevede norme referitoare la 
supravegherea pieței, inclusiv norme 
privind RAPEX, și că regulamentul 
menționat se aplică și produselor care 
intră sub incidența prezentului 
regulament, nu este necesar să se includă 
în prezentul regulament alte dispoziții 
referitoare la supravegherea pieței sau la 
RAPEX.

(3) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, Uniunea ar 
trebui să contribuie la protecția sănătății 
și a siguranței consumatorilor. În acest 
sens, prezentul regulament este esențial 
pentru atingerea obiectivului fundamental 
al unei piețe interne, cel de a avea 
produse sigure, contribuind totodată la 
atingerea obiectivelor menționate la 
articolul 169 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Or. en

(Vezi formularea considerentului 4 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament ar trebui să 
urmărească, în special, asigurarea 
funcționării pieței interne în ceea ce 
privește produsele destinate 
consumatorilor, prin stabilirea unor 
norme uniforme referitoare la o cerință 
generală de siguranță, criteriile de 
evaluare și obligațiile operatorilor 
economici. Având în vedere faptul că 
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Regulamentul (UE) nr. […/…] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din...[privind supravegherea pe piață a 
produselor]* prevede norme referitoare la 
supravegherea pieței, inclusiv norme 
privind RAPEX, nu este necesar să se 
includă în prezentul regulament alte 
dispoziții referitoare la supravegherea 
pieței sau la RAPEX.
__________________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(COD 2013/0048)

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Siguranța consumatorilor depinde în 
mare măsură de punerea în aplicare 
activă a cerințelor Uniunii privind 
siguranța produselor. Activitățile de 
supraveghere a pieței de la nivel național 
și de la nivelul Uniunii ar trebui 
îmbunătățite constant și ar trebui să fie 
din ce în ce mai eficiente pentru a 
răspunde provocărilor aflate în continuă 
schimbare ale pieței mondiale și ale unui 
lanț de aprovizionare din ce în ce mai 
complex. Sistemele ineficace de 
supraveghere a pieței ar putea genera o 
denaturare a concurenței, ar putea pune 
în pericol siguranța consumatorilor și ar 
putea submina încrederea cetățenilor în 
piața internă. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să stabilească abordări 
sistematice pentru a asigura o eficiență 
din ce în ce mai mare a supravegherii 
pieței și a altor activități de punere în 
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aplicare și ar trebui să asigure 
deschiderea lor față de public și de părțile 
interesate.

Or. en

(Vezi formularea considerentului 24 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor).

Justificare

Siguranța produselor și supravegherea pieței trebuie să se completeze reciproc pentru a 
consolida piața unică. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe stricte privind 
activitățile de supraveghere a pieței, iar acestea trebuie considerate o prioritate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru claritate, scutirile au fost mutate la AM 9.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Produsele destinate exclusiv utilizării 
profesionale, dar care au migrat ulterior 
către piața consumatorilor, ar trebui să 
facă obiectul prezentului regulament, 
deoarece prezintă riscuri pentru sănătatea 
și siguranța consumatorilor, în cazul în 
care sunt folosite în condiții care pot fi 
prevăzute în mod rezonabil.

Or. en

( Vezi formularea considerentului 10 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Echipamentele cu care călătoresc 
consumatorii și care sunt exploatate de un 
furnizor de servicii trebuie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, întrucât acestea trebuie 
tratate împreună cu siguranța serviciului 
furnizat.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 6 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Deși siguranța produselor face 
obiectul prezentului regulament, în 
contextul furnizării de servicii, este nevoie 
în continuare de legislație a Uniunii care 
să reglementeze cerințele privind 
siguranța generală pentru serviciile 
destinate consumatorilor, deoarece 
siguranța serviciilor destinate 
consumatorilor nu face obiectul legislației 
Uniunii. Din cauza abordării actuale 
fragmentate cu privire la siguranța 
serviciilor destinate consumatorilor în 
statele membre, Comisia ar trebui să 
evalueze și să analizeze fezabilitatea 
introducerii unui cadru orizontal al 
Uniunii cu privire la siguranța serviciilor 
destinate consumatorilor.

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să prezinte în viitorul imediat un cadru legislativ pentru siguranța 
serviciilor, deoarece situația actuală a dat naștere unei lacune juridice. Un regulament 
uniform privind această chestiune trebuie să completeze includerea în sfera de aplicare a 
prezentului regulament a produselor expuse consumatorilor în contextul unui serviciu.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

pentru a se aborda aceste produse și, de 
asemenea, pentru a acoperi lacunele și a 
completa dispozițiile din legislația 
specifică actuală sau viitoare, în special în 
vederea atingerii unui înalt nivel de 
protecție a sănătății și siguranței 
consumatorilor, conform cerințelor de la 
articolul 114, articolul 169 și articolul 191
din TFUE.

Or. en

(Vezi formularea considerentului 5 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor).

Justificare

Regulamentul va continua să acționeze ca „o plasă de siguranță” în ceea ce privește 
siguranța produselor, așa cum subliniază în prezent directiva privind siguranța generală a 
produselor care se aplică cazurilor în care nu există dispoziții mai specifice privind siguranța 
în legislația Uniunii și garantând astfel siguranța tuturor produselor introduse pe piață.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Clarificare editorială.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

( Vezi formularea considerentului 7 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor).

Justificare

Clarificare pentru a sublinia includerea vânzării online în sfera de aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Având în vedere numărul de 
produse din țările terțe, cumpărate online 
de consumatori, care ar putea să nu 
respecte standardele europene, punând 
astfel în pericol siguranța și sănătatea 
consumatorilor, Comisia ar trebui să se 
concentreze asupra consolidării încrederii 
consumatorilor în comerțul electronic 
prin campanii de educație și de 
conștientizare. Comisia ar trebui să 
analizeze, de asemenea, posibilitatea 



PR\941359RO.doc 13/56 PE513.309v02-00

RO

introducerii unei mărci electronice de 
încredere prin intermediul căreia 
producătorul să specifice pe site-ul său 
web că este conștient de dispozițiile și 
cerințele prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice produselor la mâna a doua care intră 
din nou în lanțul de aprovizionare în cursul 
unei activități comerciale, cu excepția 
acelor produse la mâna a doua de la care 
consumatorul nu se poate aștepta, în mod 
rezonabil, să respecte cele mai recente 
standarde de siguranță, cum ar fi 
antichitățile.

(11) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice produselor la mâna a doua care intră 
din nou în lanțul de aprovizionare în cursul 
unei activități comerciale, cu condiția să 
fie introduse pe piață ca atare, și 
produselor la mâna a doua introduse în 
mod inițial pe piață după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, și cu 
excepția acelor produse la mâna a doua de 
la care consumatorul nu se poate aștepta, în 
mod rezonabil, să respecte cele mai recente 
standarde de siguranță, cum ar fi 
antichitățile.

Or. en

Justificare

Nu trebuie să existe nesiguranță juridică în legătură cu retroactivitatea legislației privind 
produsele la mâna a doua.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice, de asemenea, produselor de consum 

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

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

Or. en

Justificare

Având în vedere că prezentul regulament abrogă Directiva 87/357/CEE privind produsele 
care imită alimentele și o transpun în aspecte la evaluarea produselor [articolul 6 litera (e) 
din prezentul regulament], nu este clar dacă comercializarea, importul și fabricarea sau 
exportul produselor care imită alimentele vor continua sau nu să fie interzise. Prin acest 
amendament, interdicția, astfel cum este prevăzută de Directiva 87/357/CEE va continua în 
prezentul regulament.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Principiul precauției, astfel cum 
este prevăzut la articolul 191 alineatul (2) 
din TFUE și subliniat, printre altele, în 
Comunicarea Comisiei din 2 februarie 
2000 privind principiul precauției, este un 
principiu fundamental pentru siguranța 
produselor și a consumatorilor și ar trebui 
luat în considerare în mod corespunzător 
la evaluarea siguranței unei produs.
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Or. en

[Vezi Comunicarea Comisiei din 2 februarie 200 privind principiul precauției 
(COM(2000)0001)].

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Principiul precauției joacă un rol 
fundamental în protecția consumatorilor 
în cadrul jurisprudenței Uniunii. 
Principiul ar trebui interpretat în special 
în lumina hotărârii Curții Generale din 
26 noiembrie 2002 în cauzele reunite T-
74/00 și alții, Artedogan SmbH și alții v 
Comisia Comunităților Europene1, prin 
care s-a stabilit faptul că, deși principiul 
precauției este menționat în TFUE doar 
în legătură cu politica privind mediul, 
acesta are un domeniu mai larg și este 
destinat aplicării în scopul asigurării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății, a 
siguranței consumatorului și a mediului.
_____________
1 [2002] Rec. II-04045

Or. en

(Vezi Hotărârea Tribunalului de primă instanță din 26 noiembrie 2002 în cauzele comune T-
74/00, T-76/00, T-83/00 - T-85/00, T-132/00, T-137/00 și T-141/00)

Justificare

În hotărârea din cauzele comune T-74/00 și altele se subliniază, în special la punctele 181-
186, că principiul precauției este un principiu orizontal care se aplică la mai multe politici, 
nu numai la cele privind mediul.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 13 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) Prezentul regulament ar trebui să 
țină seama de așa-zisele „produse 
atrăgătoare pentru copii”, a căror 
proiectare prezintă asemănări, prin orice 
mijloace, cu alt obiect recunoscut în 
general ca atrăgător pentru copii sau 
destinat uzului copiilor. Ar trebui să se 
țină seama, în special, de noțiunea de 
produse atrăgătoare pentru copii la 
evaluarea siguranței unui produs.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13d) La evaluarea siguranței unui 
produs, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită situațiilor în care produsul a 
provocat vătămări corporale, notificate în 
baza de date paneuropeană privind 
vătămările corporale, așa cum stabilește 
Regulamentul (UE) nr. [.../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din privind supravegherea pe piață a 
produselor]*.
_______________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(COD 2013/0048).

Or. en

Justificare

Crearea unei baze de date paneuropene privind vătămările corporale trebuie inclusă în 
viitorul regulament privind supravegherea pe piață a produselor (COM(2013)75).



PR\941359RO.doc 17/56 PE513.309v02-00

RO

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Pentru a evita suprapunerea cerințelor 
de siguranță și conflictele cu alte acte 
legislative ale Uniunii, un produs conform 
cu legislația sectorială de armonizare a 
Uniunii care urmărește protecția sănătății și 
a securității persoanelor trebuie considerat 
sigur în conformitate cu prezentul 
regulament, cu condiția să se țină seama 
în mod corespunzător de principiul 
precauției.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Experiența a arătat că marcajul CE 
dă impresia greșită consumatorilor că 
produsul a fost aprobat de autorități ca 
fiind sigur pentru consumator. Marcajul 
CE+, care indică faptul că un produs a 
fost testat și considerat conform cu 
cerințele de siguranță, prevăzute în 
prezentul regulament, de un organism terț
independent acreditat, care are 
competența de a evalua siguranța unui 
produs specific clarifică faptul că 
marcajul CE original este indicația 
producătorului privind conformitatea. 
Marcajul CE+ ar indica clar 
consumatorilor că produsul a fost 
considerat sigur de către un organism 
competent și ar trebui văzut ca o 
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completare la marcajul CE actual.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Operatorii economici trebuie să 
răspundă de conformitatea produselor, în 
funcție de atribuțiile care le revin în cadrul 
lanțului de aprovizionare, astfel încât să 
asigure un nivel ridicat de protecție a 
sănătății și siguranței consumatorilor.

(15) Operatorii economici trebuie să 
răspundă de conformitatea produselor, în 
funcție de atribuțiile care le revin în cadrul 
lanțului de aprovizionare, astfel încât să 
asigure un nivel ridicat de protecție a 
sănătății și siguranței consumatorilor. În 
această privință, ar trebui existe o aliniere 
strictă a dispozițiilor cu privire la 
obligațiile operatorilor economici din 
Decizia nr.768/2008/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 iulie 2008 
referitoare la un cadru comun pentru 
comercializarea produselor1, deoarece 
acesta va furniza condiții de concurență 
echitabile între obligațiile privind 
operatorii economici acoperite de 
legislația armonizată și cele acoperite de 
legislația nearmonizată în prezentul 
regulament.
_____________
1JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

Or. en

Justificare

Printr-o aliniere strictă a dispozițiilor privind obligațiile operatorilor economici, dispozițiile 
prezentului regulament cu privire la acest aspect ar trebui să aibă doar modificări editoriale 
pentru a transpune dispozițiile deciziei cât mai clar cu putință.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Producătorii ar trebui să se asigure 
că produsele pe care le introduc pe piață 
au fost proiectate și fabricate în 
conformitate cu cerințele de siguranță 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru 
a clarifica obligațiile producătorului și a 
reduce la minimum sarcinile 
administrative conexe, Comisia ar trebui 
să stabilească o metodologie generală a 
Uniunii de evaluare a riscurilor pentru 
produse și să creeze instrumente 
electronice de evaluare a riscurilor care 
să fie accesibile utilizatorilor. 
Metodologia ar trebui să stabilească, 
bazându-se pe cele mai bune practici și 
contribuții ale factorilor interesați, un 
instrument eficient de evaluare a 
riscurilor pe care îl pot utiliza 
producătorii în faza de proiectare a 
produselor.

Or. en

Justificare

Planul multianual al Comisiei publicat cu propunerea de regulament privind siguranța 
produselor pentru consumatori prevede o abordare comună privind evaluarea riscurilor. 
Pentru a beneficia din plin de metodologie, producătorii ar trebui să fie obligați să integreze 
metodologia în activitatea de proiectare a produselor. Comisia ar trebui să facă disponibil un 
instrument electronic de evaluare pentru operatorii economici și autoritățile de supraveghere 
a pieței.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

(Vezi formularea documentului Comisiei „Directiva privind siguranța jucăriilor 2009/48/CE-
un document explicativ de orientare” din 11 septembrie 2011, p.146)

Justificare

Trebuie subliniat faptul că distribuitorii nu verifică fiecare produs în mod individual. Prin 
acest considerent, dispozițiile privind obligațiile distribuitorilor sunt explicate fără 
schimbarea formulării articolului în chestiune.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Globalizarea, creșterea delocalizării 
în comerțul internațional înseamnă că 
comercializarea unui număr mai mare de 
produse pe piață și, în acest sens, este 
esențială o cooperare strânsă între 
regulatorii mondiali și alți factori 
interesați în domeniul siguranței 
produselor pentru a răspunde 
provocărilor prezentate de lanțurile 
complexe de aprovizionare și volumurile 
comerciale crescute. În special, Comisia 
ar trebui să fie încurajată să 
îmbunătățească noțiunea de siguranță a 
produsului din faza de proiectare, prin 
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cooperarea bilaterală cu autoritățile de 
supraveghere a pieței din țările terțe.

Or. en

[Vezi formularea punctului 10 din Rezoluția Parlamentului European din 08 martie 2011 
referitoare la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea 

pieței (2010/2085(INI)]

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Sistemele actuale de trasabilitate și 
procedurile de identificare ar trebui 
aplicate eficient și îmbunătățite. În acest 
scop, sunt necesare aprecieri și evaluări 
privind utilizarea tehnologiilor 
disponibile.

Or. en

[Vezi formularea punctului 23 din Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 2011 
referitoare la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea 

pieței (2010/2085(INI)]

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20c) Pentru a îmbunătăți trasabilitatea 
pe viitor, Comisia ar trebui să evalueze 
modul în care poate facilita aplicarea 
tehnologiilor de urmărire și identificare, 
precum și a tehnologiilor de autentificare 
a produselor. În această evaluare, 
tehnologiile evaluate ar trebui să asigure, 
printre altele, siguranța produselor pentru 
consumatori, să îmbunătățească 
mecanismele de urmărire și să evite 
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sarcinile administrative inutile pentru a 
împiedica transferarea costurilor acestora 
către consumatori.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 20 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20d) Pentru a identifica produsele 
specifice pentru care operatorii 
economici, care le introduc și le fac 
disponibile pe piață, stabilesc sau aderă la 
un sistem de trasabilitate, Comisia ar 
trebui, în primul rând, să ia în 
considerare natura anchetei pentru care a 
fost notificată în baza de date 
paneuropeană privind vătămările 
corporale și numărul de notificări din 
sistemul RAPEX, precum și gravitatea 
riscurilor notificate. În plus, Comisia ar 
trebui să implice factorii interesați 
relevanți, în special Forumul pentru 
supravegherea pieței, instituit prin 
Regulamentul (UE) nr.[.../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind supravegherea pe piață a 
produselor]*..
____________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(COD 2013/0048).

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 20 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20e) Valorificând instituirea unor puncte 
naționale de contact în Regulamentul 
(UE) nr.764/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 9 iulie 
2008 de stabilire a unor proceduri de 
aplicare a anumitor norme tehnice 
naționale pentru produsele comercializate 
în mod legal în alt stat membru1, punctele 
de contact privind siguranța produselor ar 
trebui să funcționeze ca centre de 
informare în statele membre, destinate 
operatorilor economici care primesc 
orientare și formare privind cerințele și 
legislația referitoare la siguranța 
produselor.
__________________
1 JO L 218, 13.8.2008, p. 21.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Indicarea originii este o completare 
necesară la cerințele de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului, prevăzute în 
prezentul regulament. În plus, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat, în care adresa menționată a 
acestuia este diferită de locul de producție 
real, în care numele și adresa 
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proveniența produsului până la locul de 
producție efectiv și permit stabilirea unei 
legături cu autoritățile din țările de origine 
în cadrul cooperării bilaterale sau 
multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare.

producătorului lipsesc cu desăvârșire sau 
dacă adresa era pe ambalajul care nu 
poate fi găsit. Astfel de informații pot 
înlesni sarcina autorităților de 
supraveghere a pieței de a urmări 
proveniența produsului până la locul de 
producție efectiv și permit stabilirea unei 
legături cu autoritățile din țările de origine 
în cadrul cooperării bilaterale sau 
multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Precizarea originii produsului ar 
facilita accesul consumatorilor la 
informațiile privind lanțul produsului, 
ridicând astfel nivelul acestora de 
conștientizare. În speță, prin precizarea 
numelui producătorului, ca urmare a 
obligațiilor impuse operatorilor 
economici, există un risc de a induce 
consumatorul în eroare, deoarece 
precizarea producătorului nu permite 
consumatorului în mod necesar să 
stabilească locul de producție. Astfel, 
precizarea originii va fi singurul mijloc 
prin care consumatorii pot stabili țara de 
producție. 

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) În anumite jurisdicții ale 
partenerilor comerciali ai Uniunii, 
precizarea originii este obligatorie pe 
etichetele produsului și în declarațiile 
vamale. Introducerea precizării originii, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
va armoniza regimul Uniunii cu cel al 
comerțului internațional. În plus, 
deoarece cerința de a preciza originea 
vizează toate produsele nealimentare de 
pe teritoriul Uniunii, importate sau nu, 
aceasta va respecta obligațiile Uniunii cu 
privire la comerțul internațional.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Sancțiunile bazate pe încălcările 
prezentului regulament ar trebui alocate 
pentru finanțarea autorităților de 
supraveghere a pieței în statul membru în 
cauză care impune o sancțiune asupra 
unui operator economic.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind sancțiunile trebuie, în plus, adaptate la dispozițiile adoptate în 
regulamentul viitor privind supravegherea pieței (COM(2013)75).



PE513.309v02-00 26/56 PR\941359RO.doc

RO

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Din cauza fragmentării și a 
diferențelor dintre statele membre în ceea 
ce privește nivelurile sancțiunilor, este 
necesar să se analizeze fezabilitatea 
introducerii de sancțiuni într-un mod 
coordonat, inclusiv a unor amenzi severe 
pentru operatorii economici care introduc 
în mod deliberat produse periculoase sau 
neconforme pe piața internă. Astfel, 
interzicerile unor produse ar trebui 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. en

[Vezi formularea punctului 4 din Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 2011 
referitoare la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea 

pieței (2010/2085(INI)]

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la siguranța produselor de 
consum introduse sau puse la dispoziție pe 
piața Uniunii. Principalul obiectiv al 
prezentului regulament este acela de a 
asigura siguranța produselor introduse 
sau puse la dispoziție pe piață.

Or. en

(În conformitate cu articolul 1 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a 
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Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor)

Justificare

Obiectivul prezentului regulament trebuie să fie întotdeauna cel de a avea o piață unică 
sigură.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Capitolele II și III din prezentul 
regulament nu se aplică produselor care fac 
obiectul cerințelor prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia. În cazul în care 
produsele fac obiectul unor cerințe 
specifice de siguranță impuse de legislația 
Uniunii, capitolele II și III ale prezentului 
regulament se aplică numai aspectelor și 
riscurilor sau categoriilor de riscuri care 
nu sunt acoperite de cerințele respective.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament va continua să acționeze ca „o plasă de siguranță” în ceea ce privește 
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siguranța produselor, așa cum subliniază în prezent directiva privind siguranța generală a 
produselor care se aplică cazurilor în care nu există dispoziții mai specifice privind siguranța 
în legislația Uniunii și garantând astfel siguranța tuturor produselor introduse pe piață.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

(A se vedea formularea articolului 2 litera (c) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor.)
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „risc grav” înseamnă un risc care 
necesită intervenția rapidă și monitorizarea, 
inclusiv în cazurile în care efectele s-ar 
putea să nu fie imediate.

17. „risc grav” înseamnă un risc sau o 
expunere la riscuri, la o situație de 
urgență sau la un pericol care necesită 
intervenția rapidă și monitorizarea de 
către autoritățile publice, inclusiv în 
cazurile în care efectele s-ar putea să nu fie 
imediate.

Or. en

(A se vedea formularea articolului 2 litera (d) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor.)

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. „serviciu” înseamnă orice activitate 
economică independentă, prestată în mod 
obișnuit în schimbul unei remunerații, 
astfel cum este definită la articolul 57 din 
TFUE;

Or. en

(A se vedea formularea Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, JO L 376, 27.12.2006, 

p. 36.)

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Interzicerea comercializării, importului și 
producerii sau exportului produselor care 

imită alimentele
Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru interzicerea 
comercializării, importului, producerii 
sau exportului produselor care, deși nu 
sunt produse alimentare, se aseamănă cu 
produsele alimentare și ar putea fi 
confundate cu produse alimentare din 
cauza formei, mirosului, culorii, 
aspectului, ambalajului, etichetării, 
volumului, dimensiunii sau a altor 
caracteristici ale sale.

Or. en

(A se vedea formularea Directivei 87/357/CEE din 25 iunie 1987 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pot pune 

în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor.)

Justificare

Având în vedere că prezentul regulament abrogă Directiva 87/357/CEE privind produsele 
care imită alimentele și o transpun în aspecte legate de evaluarea produselor [articolul 6 
litera (e) din prezentul regulament], nu este clar dacă comercializarea, importul și 
producerea sau exportul produselor care imită alimentele vor continua sau nu să fie interzise. 
Prin acest amendament, interdicția, astfel cum este prevăzută de Directiva 87/357/CEE va fi 
păstrată în prezentul regulament.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezumția de siguranță nu împiedică 
autoritățile de supraveghere a pieței să ia 
măsuri în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. [.../... al Parlamentului European si al 
Consiliului din ... privind supravegherea 
pe piață a produselor]* în cazul în care 
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există noi dovezi care atestă că, în pofida 
respectării acestor cerințe, produsul 
prezintă un risc.
___________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(COD 2013/0048).

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 13 alineatul (3) din propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor 

(COM(2013)0075).]

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Aspecte avute în vedere la evaluarea 
siguranței produselor

Aspecte avute în vedere la evaluarea 
conformității produselor cu cerințele 
generale privind siguranța

Or. en

Justificare

În prezentul regulament, evaluarea produselor corespunde evaluării conformității produselor 
cu cerințele generale și nu o evaluare privind siguranța în termeni generali.

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În lipsa legislației de armonizare a 
Uniunii, a standardelor europene sau a 
cerințelor în materie de sănătate și 
siguranță prevăzute în legislația statului 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție pe piață, după cum se 

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

menționează la articolul 5 literele (a), (b) și
(c), atunci când evaluează dacă un produs 
este sigur, operatorii economici și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre au în vedere principiul 
precauției, astfel cum este definit la 
articolul 191 alineatul (2) din TFUE, și, 
în special, următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) categoriile de consumatori expuse unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili, precum 
copiii, persoanele în vârstă și persoanele 
cu handicap, ținându-se seama, în același 
timp, de vulnerabilitatea prezentată de 
existența unor anumite produse de 
categorii;

Or. en

Justificare

Definiția mai amplă a consumatorilor vulnerabili este luată din considerentul (13) al 
prezentului regulament.

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aspectul exterior al produsului și în 
special cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi 

(e) aspectul exterior și caracteristicile
produsului, ambalajul său și modul în 
care le este prezentat consumatorilor sau 
celorlalți cumpărători. Acesta se referă la 
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confundat cu un produs alimentar pe 
baza formei, mirosului, culorii, 
aspectului, ambalajului, etichetării, 
volumului, dimensiunii sau a altor 
caracteristici ale sale.

un aspect care ar putea fi înșelător, în 
special în cazul în care un produs care, deși
nu este destinat utilizării de către copii, ca 
urmare a aspectului și caracteristicilor 
sale, prezintă orice tip de asemănări cu un 
alt obiect recunoscut în general de copii, 
considerat atrăgător pentru ei sau destinat 
folosirii de către aceștia.

Or. en

(A se vedea formularea Deciziei Comisiei 2008/357/CE L 120, 7.5.2008, p. 11.)

Justificare

Produsele recunoscute ca fiind atrăgătoare pentru copii trebuie să fie acoperite de un cadru 
legislativ cuprinzător al Uniunii. Trebuie să se țină seama întotdeauna de aceste specificații 
și caracteristici la evaluarea siguranței produselor.

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) așteptările rezonabile ale 
consumatorilor în materie de siguranță în 
ceea ce privește natura, compoziția și 
destinația produsului.

Or. en

Justificare

Schimbarea ordinii aspectelor de care trebuie să se țină seama atunci când se evaluează dacă 
un produs respectă cerințele în materie de siguranță.

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) principiul precauției;
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Or. en

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă produsul, categoriile sau 
grupurile de produse în cauză au provocat 
vătămări corporale, notificate în Baza de 
date paneuropene privind rănirile, astfel 
cum este descrisă în Regulamentul (UE) 
nr. [.../... al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... privind supravegherea 
pe piață a produselor]*.
_____________
* JO: a se introduce numărul, data și 
referința regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(COD 2013/0048).

Or. en

Justificare

Crearea unei baze de date paneuropene privind rănirile trebuie inclusă în viitorul regulament 
privind supravegherea pe piață a produselor (COM(2013)0075).

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) așteptările rezonabile ale 
consumatorilor în privința siguranței.

eliminat

Or. en

Justificare

Schimbarea ordinii aspectelor de care trebuie să se țină seama atunci când se evaluează dacă 
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un produs respectă cerințele în materie de siguranță.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Marcajul CE+

(1) Marcajul CE+ poate fi aplicat doar de 
un producător sau de reprezentantul său 
autorizat.
(2) Marcajul CE+ poate fi aplicat doar 
produselor de consum care intră sub 
incidența prezentului regulament și nu 
poate fi aplicat altor produse.
(3) Prin aplicarea marcajului CE+, 
producătorul indică faptul că produsul a 
fost testat de un organism terț
independent acreditat, care are 
competența de a evalua siguranța unui 
produs specific și este considerat de acesta 
ca fiind conform cu cerințele de siguranță 
prevăzute în prezentul regulament.
(4) Marcajul CE+ este singurul marcaj 
care atestă faptul că un produs a fost 
testat și este considerat un produs sigur.
(5) Se interzice aplicarea pe produse a 
unor marcaje, însemne sau inscripții care 
pot induce în eroare părțile terțe în ceea 
ce privește semnificația și/sau forma 
marcajului CE+. Pe produs poate fi 
aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca 
prin aceasta să nu fie afectate 
vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația 
marcajului CE+.
(6) Statele membre asigură punerea în 
aplicare corectă a normelor care 
reglementează marcajul CE+ și iau 
măsuri corespunzătoare în caz de utilizare 
incorectă a acestuia. Statele membre 
prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru 
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încălcarea normelor, care pot include 
sancțiuni penale pentru încălcările grave. 
Sancțiunile în cauză sunt proporționale 
cu gravitatea faptei și reprezintă o măsură 
eficace de descurajare a utilizării 
necorespunzătoare.

Or. en

Justificare

Marcajul CE le semnalează consumatorilor faptul că produsul este sigur. Marcajul CE este, 
însă, doar declarația producătorului că își asumă responsabilitatea pentru respectarea de 
către produs a tuturor cerințelor aplicabile prevăzute în legislația relevantă. Marcajul CE+ 
propus vine în completarea marcajului CE și semnalează că produsul cu marcaj a fost testat 
de un terț independent și este considerat sigur de către un organism competent.

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 20, 
care menționează aspectele de care 
trebuie să țină seama producătorul la 
analizarea posibilelor riscuri, inclusiv 
formatul analizei menționate la primul 
paragraf al literei (b) de la prezentul 
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alineat. La adoptarea actelor în cauză, 
Comisia ține seama de instrumentele de 
analiză a riscurilor disponibile cu scopul 
de a reduce la minimum sarcina 
suplimentară impusă producătorilor, 
inclusiv de cele mai bune practici în 
rândul producătorilor.

Or. en

Justificare

Amendamentul face referire la noțiunea de siguranță a produsului din faza de proiectare, 
obligându-i pe producători să efectueze o analiză detaliată a riscurilor posibile încă din 
etapa de proiectare a produselor. Comisia este invitată să apeleze la instrumentele existente 
deja disponibile și, în special, să țină seama de activitatea desfășurată în prezent în cadrul 
planului multianual ce vizează stabilirea unui cadru UE pentru o metodologie generală de 
evaluare a riscurilor.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție.

Or. en

Justificare

Propoziția eliminată nu face parte din articolul R2 alineatul (7) din Decizia 768/2008/CE.
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

(A se vedea formularea articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2001/95/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a 

produselor.)

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Avertismentele care determină 
decizia de a cumpăra produsul, cum ar fi 
cele care specifică vârsta sau greutatea 
minimă și maximă a utilizatorului și 
celelalte avertismente importante, apar pe 
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ambalajul produsului sau sunt vizibile în 
mod clar pentru consumator înainte de 
cumpărare, inclusiv atunci când produsul 
este cumpărat online.

Or. en

Justificare

Informațiile destinate consumatorilor trebuie clarificate, în special în ceea ce privește 
vânzările online, în cazul cărora este dificil pentru consumatori să verifice informații 
specifice referitoare la produs sau ambalajul produselor.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Importatorii se asigură că produsul este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție

Or. en

Justificare

Propoziția eliminată nu face parte din articolul R4 alineatul (4) din Decizia 768/2008/CE.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

pe piață a produsului pentru a o putea 
pune la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței și, la cerere, fac acest 
lucru.

Or. en

(A se vedea formularea articolului R4 alineatul (8) al Deciziei nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru 

comercializarea produselor.)

Justificare

Amendamentul armonizează formulare cu cea de la articolul R4 alineatul (8) din decizie.

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Avertismentele care pot determina 
decizia de a cumpăra produsul, cum ar fi 
cele care specifică vârsta sau greutatea 
minimă și maximă a utilizatorului și 
celelalte avertismente importante, apar pe 
ambalajul produsului sau sunt vizibile în 
mod clar pentru consumator înainte de 
cumpărare, inclusiv atunci când produsul 
este cumpărat online.

Or. en

Justificare

Informațiile destinate consumatorilor trebuie clarificate, în special în ceea ce privește 
vânzările online, în cazul cărora este dificil pentru consumatori să verifice informații 
specifice referitoare la produs sau ambalajul lor.

Amendamentul 61

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Este aproape imposibil de definit ce informații sunt „informații utile pentru autorități sau 
pentru public”.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, determinând produsele, categoriile sau 
grupurile de produse pentru care, din cauza 
nivelului lor scăzut de risc, informațiile 
menționate la articolul 8 alineatul (7) și la 
articolul 10 alineatul (3) nu trebuie să fie 
indicate pe produsul propriu-zis. Actele 
delegate în cauză se adoptă în timp util 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.
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Or. en

Justificare

Operatorii economici trebuie să știe în timp util care produse intră sub incidența articolului 
13.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Trasabilitatea produselor Trasabilitatea anumitor produse

Or. en

Justificare

Precizare necesară întrucât sistemul de trasabilitate propus vizează doar anumite produse 
sau categorii de produse.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Punctele de informare privind siguranța 

produselor
(1) Statele membre desemnează puncte de 
informare privind siguranța produselor pe 
teritoriile lor și comunică datele de 
contact ale acestora celorlalte state 
membre și Comisiei.
(2) Comisia elaborează și actualizează 
periodic o listă a punctelor de informare 
privind siguranța produselor și o publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Comisia publică informațiile în cauză și 
pe site-ul său web.
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Or. en

(A se vedea formularea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a 

anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat 
membru.)

Justificare

Este necesar să se lărgească domeniul de activitate al punctelor de informare despre 
produse, pentru a include formare privind legislația în domeniul siguranței produselor și 
transferul de informații între industrii și către operatorii economici.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b
Sarcinile punctelor de informare privind 

siguranța produselor
(1) Punctele de informare privind 
siguranța produselor furnizează, la 
cererea operatorului economic sau a unei 
autorități competente dintr-un alt stat 
membru, printre altele, următoarele 
informații:
(a) normele tehnice aplicabile unui 
anumit tip de produs pe teritoriul pe care 
sunt stabilite respectivele puncte de 
informare privind siguranța produselor și 
informații care să precizeze dacă 
respectivul tip de produs face obiectul 
unei cerințe de autorizare prealabilă în 
conformitate cu legile statului membru 
respectiv și informații referitoare la 
principiul recunoașterii reciproce 
prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 
764/2008 și la aplicarea prezentului 
regulament pe teritoriul statului membru 
în cauză;
(b) datele de contact ale autorităților 
competente din cadrul statului membru 
respectiv, prin intermediul cărora pot fi 
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contactate direct, inclusiv persoanele de 
contact din cadrul acestor autorități, 
responsabile cu monitorizarea punerii în 
aplicare a normelor tehnice în cauză pe 
teritoriul statului membru respectiv;
(c) despăgubirile general valabile pe 
teritoriul statului membru respectiv în 
cazul unor eventuale litigii între 
autoritățile competente și un operator 
economic.
(2) Punctele de informare privind 
siguranța produselor răspund solicitărilor 
menționate la alineatul (1) în termen de 
cincisprezece zile lucrătoare de la 
primirea acestora.
(3) Punctele de informare privind 
siguranța produselor din statul membru 
unde operatorul economic respectiv a 
comercializat în mod legal produsul în 
cauză poate furniza operatorului 
economic sau autorității competente astfel 
cum se menționează la articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 764/2008 orice 
informații sau observații relevante.
(4) Statele membre înființează birouri ale 
punctelor de informare privind siguranța 
produselor pentru a facilita formarea 
privind legislația și cerințele în general în 
domeniul siguranței produselor și 
transferul de informații între industrii cu 
scopul de a sprijini educația operatorilor 
economici și cerințele în materie de 
siguranța produselor.
(5) Punctele de informare privind 
siguranța produselor nu percep nicio taxă 
pentru furnizarea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

Or. en

(A se vedea formularea articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a 

anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat 
membru.)
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Justificare

Este necesar să se lărgească domeniul de activitate al punctelor de informare despre 
produse, pentru a include formare privind legislația în domeniul siguranței produselor și 
transferul de informații între industrii și către operatorii economici.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru produsele notificate în sistemul 
RAPEX ca prezentând un risc grav la 
adresa sănătății sau siguranței 
persoanelor sau în Baza de date 
paneuropene privind rănirile instituită de 
Regulamentul (UE) nr. [.../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind supravegherea pe piață a 
produselor]*sau pentru produsele care, din 
cauza caracteristicilor lor specifice sau 
condițiilor specifice de difuzare sau de 
utilizare, pot fi considerate susceptibile să 
prezinte un risc important pentru sănătatea 
și siguranța persoanelor, Comisia poate 
solicita operatorilor economici care 
introduc pe piață și pun la dispoziție pe 
piață aceste produse să stabilească sau să 
utilizeze un sistem de trasabilitate.

______________

* JO: a se introduce numărul, data și 
referința regulamentului privind 
supravegherea pe piață a produselor 
(COD 2013/0048).

Or. en

Justificare

Notificările repetate în sistemul RAPEX sau în Baza de date paneuropene privind rănirile 
indică în mod clar că sunt necesare măsuri speciale de trasabilitate pentru anumite grupuri 
de produse și că Comisia ar trebui să aibă competența de a lua măsurile necesare după 
consultarea părților interesate. Dacă produsele care încă nu au fost notificate în sistemul 
RAPEX sunt incluse în regulament, Comisia are competența de a lua măsurile necesare fără 
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să mai aștepte o notificare din partea RAPEX.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) determinând produsele notificate în 
sistemul RAPEX sau în Baza de date 
paneuropene privind rănirile și produsele, 
categoriile sau grupurile de produse care 
pot fi considerate susceptibile de a 
prezenta un risc important pentru sănătatea 
și siguranța persoanelor, așa cum se arată 
la alineatul (1);

Or. en

Justificare

Notificările repetate în sistemul RAPEX sau în Baza de date paneuropene privind rănirile 
indică în mod clar că sunt necesare măsuri speciale de trasabilitate pentru anumite grupuri 
de produse și că Comisia ar trebui să aibă competența de a lua măsurile necesare, după 
consultarea părților interesate. Dacă produsele care încă nu au fost notificate în sistemul 
RAPEX sunt incluse în regulament, Comisia are competența de a lua măsurile necesare fără 
să mai aștepte o notificare din partea RAPEX.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

După consultarea tuturor părților 
interesate relevante, precum și a comisiei 
înființate în temeiul articolului 19 
alienatul (1), Comisia adoptă solicitarea 
menționată la primul paragraf printr-o 
decizie de punere în aplicare Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 19 alineatul (3).
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Or. en

(A se vedea formularea articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea 

europeană.)

Justificare

Astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană, 
atunci când solicită standarde, Comisia consultă părțile interesate și experții la nivel de 
sectoare.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru sau 
Parlamentul European consideră că un 
standard european menționat la articolul 16 
nu satisface în întregime cerințele pe care 
intenționează să le acopere și cerința 
generală de siguranță prevăzută la articolul 
4, acesta informează Comisia cu privire la 
acest lucru furnizând o explicație detaliată, 
iar Comisia decide:

(1) În cazul în care un stat membru sau 
Parlamentul European consideră că un 
standard european menționat la articolul 16 
nu satisface în întregime cerințele pe care 
intenționează să le acopere și cerința 
generală de siguranță prevăzută la articolul 
4, acesta informează Comisia cu privire la 
acest lucru furnizând o explicație detaliată, 
iar Comisia, după consultarea comisiei 
înființate în temeiul articolului 19 
alineatul (1), decide:

Or. en

(A se vedea formularea articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea 

europeană.)

Justificare

Experții la nivel de sectoare din statele membre trebuie să se implice în deciziile statelor 
membre referitoare la obiecțiile față de standardele armonizate.

Amendamentul 71

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

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare dimensiunea
întreprinderilor și, în special, situația 
întreprinderilor mici și mijlocii.
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant a comis 
anterior o încălcare similară și pot include 
sancțiuni penale pentru încălcările grave.

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare cifra de afaceri a
întreprinderilor. Sancțiunile pot fi mai 
severe în cazul în care operatorul economic 
relevant a comis anterior o încălcare 
similară și pot include sancțiuni penale 
pentru încălcările grave.

Or. en

Justificare

În cazul în care sancțiunile țin seama de dimensiunea întreprinderilor, eventualii comercianți 
necinstiți nu ar fi descurajați de la un astfel de comportament, întrucât încălcările repetate 
pot fi ale întreprinderilor mici, dar pot avea consecințe grave asupra siguranței produselor 
pe piața unică.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Veniturile în urma sancțiunilor ar 
trebui alocate activităților de 
supraveghere a pieței din statele membre 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de maximum [cinci] ani de la 
data aplicării, Comisia evaluează aplicarea 
prezentului regulament și transmite un 
raport de evaluare Parlamentului European 

Până la ...*, Comisia evaluează aplicarea 
prezentului regulament și transmite un 
raport de evaluare Parlamentului European 
și Consiliului. Raportul respectiv evaluează 
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și Consiliului. Raportul respectiv evaluează 
dacă prezentul regulament și-a atins 
obiectivele, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea protecției consumatorilor 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, ținând seama de impactul 
acesteia asupra întreprinderilor, în special 
asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

dacă prezentul regulament și-a atins 
obiectivele, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea protecției consumatorilor 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță în temeiul articolului 4 din 
prezentul regulament, ținând seama de 
impactul acesteia asupra întreprinderilor, în 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii. Raportul în cauză evaluează, 
printre altele, implicațiile Regulamentului 
(UE) nr. 1025/2012 asupra prezentului 
regulament și interacțiunea dintre ele.
_____________

* JO: a se introduce data: 5 ani de la data 
aplicării prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la ...*, Comisia evaluează 
fezabilitatea introducerii într-un mod 
coordonat a unui regim de sancțiuni 
pentru operatorii economici care introduc 
în mod deliberat produse periculoase sau 
neconforme pe piața internă și transmite 
raportul de evaluare Parlamentului 
European și Consiliului.
______________
* JO: a se introduce data: 5 ani de la data 
aplicării prezentului regulament.

Or. en



PE513.309v02-00 50/56 PR\941359RO.doc

RO

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 9 și 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 764/2008 se 
abrogă cu începere de la …*.

_______
* JO: a se introduce data aplicării 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Cele două articole se abrogă ca urmare a introducerii punctelor de informare privind 
siguranța produselor în prezentul regulament..
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În momentul în care Comisia și-a prezentat propunerea sa de regulament privind siguranța 
produselor pentru consumatori, la 13 februarie 2013, aceasta a fost introdusă în mijlocul unei 
crize lungi și obositoare pentru consumatorii și întreprinderile europene. Propunerea se 
plasează astfel în mijlocul unei dezbateri între reglementarea și simplificarea legislației 
Uniunii.

Dorința raportoarei este de a da un răspuns solid la această dezbatere fundamentală și 
continuă. Raportorul consideră că o piață unică funcțională are nevoie de 2 componente 
fundamentale: siguranță pentru consumatori și condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderi. Doar prin reglementare și impunerea unor cerințe, consumatorii pot fi siguri. 
Doar dacă există produse sigure, consumatorii pot fi încurajați să cumpere mai multe produse 
pe piața unică. Siguranța produselor este esențială pentru asigurarea unei piețe unice 
funcționale și prin aceasta, pentru facilitarea creșterii întreprinderilor europene și a 
prosperității în Uniune.

Ca o notă generală, raportoarea salută propunerea Comisiei, deoarece aceasta se apropie 
foarte mult de recomandările din Rezoluția Parlamentului European referitoare la revizuirea 
Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței1.  Regulamentul 
privind siguranța produselor pentru consumatori afectează o mare parte a pieței unice. Așa 
cum declară Comisia în evaluarea sa de impact2, în ceea ce privește produsele pentru 
consumatori, armonizate sau nu, volumul comercial intern al UE între 2008 și 2010 s-a ridicat 
la aproape 1 trilion de euro. 

Cu toate acestea, consumatorii europeni nu se simt în siguranță când acționează pe piața 
unică. În conformitate cu un sondaj al Comisiei, desfășurat de Eurobarometru în 2012, 27% 
din consumatori consideră că numeroase produse nealimentare pentru consumatori de pe piața 
unică sunt nesigure3. 

În plus, raportul anual pe 2012 privind funcționarea sistemului de alertă rapidă pentru 
produsele nealimentare periculoase (RAPEX) a arătat o creștere de 26% a numărului de alerte 
privind produsele raportate în sistemul RAPEX, comparativ cu cifrele din 20114. Fără 
îndoială că, parțial, această creștere se datorează unor activități îmbunătățite de supraveghere 
a pieței în statele membre, dar, în mod similar, nu există îndoială asupra faptului că numărul 
produselor periculoase de pe piața unică este în creștere.

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 08 martie 2011 referitoare la revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor și supravegherea pieței (2010/2085(INI))
2 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, evaluarea de impact, siguranța produselor ș i  pachetul de 
supraveghere a pieței, SWD(2013) 33 final, p. 9
3 Raportul anual 2012 privind funcționarea sistemului de alertă rapidă privind produsele nealimentare 
periculoase, p.42.
4 Raportul anual 2012 privind funcționarea sistemului de alertă rapidă privind produsele nealimentare 
periculoase, capitolul II.
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Raportoarea consideră acest fapt inacceptabil, deoarece lipsa încrederii în piața unică 
împiedică creșterea economică și prosperitatea în Uniune în general. Cheia fundamentală 
pentru soluționarea acestei probleme este buna funcționare a unui regim de siguranță a 
produselor, stabilit prin acest regulament.

Aspecte orizontale

RSPC ca plasă de siguranță
Pentru raportoare, este foarte important ca prezentul regulament să continue să acționeze ca 
„o plasă de siguranță” pentru siguranța produselor. În legislația actuală, directiva privind 
siguranța generală a produselor1 subliniază faptul că aceasta se aplică cazurilor în care există 
mai puține dispoziții de siguranță specifice în legislația Uniunii și prin aceasta, garantează 
siguranța tuturor produselor introduse pe piață. 

Prin alinierea dispozițiilor actuale la prezentul regulament, regulamentul privind siguranța 
produselor pentru consumatori va avea o funcție de „umbrelă” pentru a acoperi lacunele 
menționate anterior. Prin urmare raportoarea specifică faptul că regulamentul va acționa ca un 
cadru legislativ larg, cu un caracter orizontal, pentru a viza produse care există sau pot fi 
dezvoltate și, de asemenea, pentru a acoperi lacunele.

Reintroducerea principiului precauției
O plasă de siguranță pentru legislația Uniunii privind produsele trebuie să furnizeze cerințe 
eficiente de siguranță. Cu toate acestea, raportoarea consideră că propunerea Comisiei are o 
lipsă majoră: în directiva privind siguranța generală a produselor2, a fost eliminată trimiterea 
la principiul precauției în momentul evaluării eventualelor riscuri ale produselor.

Raportoarea consideră că nu este un semnal corect care se trimite consumatorilor, operatorilor 
economici și autorităților de supraveghere a pieței. În loc de aceasta, trebuie reintrodus 
principiul precauției, așa cum a fost stabilit în articolul 191 alineatul (2) din TFUE, pentru a 
asigura o analiză adecvată a aspectelor legate de siguranța fundamentală, în momentul 
evaluării siguranței produselor.

Reintroducând principiul precauției, raportoarea subliniază necesitatea de a păstra principiul 
orizontal și piatra de temelie fundamentală pentru siguranța produselor și a consumatorilor.

Alinierea strictă cu noul cadru legislativ
Una dintre cele mai importante inovații din propunerea Comisiei privind siguranța produselor 
pentru consumatori este alinierea obligațiilor operatorilor economice prevăzute în Decizia 
768/2003/CE3 cu prezentul regulament. Aceasta este o inovație, deoarece decizia, ca parte a 
noului cadru legislativ, a fost până acum aliniată doar în legislația armonizată a Uniunii, în 
timp ce capitolul II al prezentului regulament acoperă doar produsele nearmonizate.
                                               
1 Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța 
generală a produselor
2 Articolul 8 alineatul (2) și considerentul 1 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor.
3 Decizia nr.768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor 
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Raportorul consideră că este crucial să existe coerență în toată legislația Uniunii cu privire la 
obligațiile operatorilor economici. Prin urmare, alinierea de la decizie până la prezentul 
regulament va fi menținută cât mai strict, încercând a păstra formularea dispozițiilor deja 
introduse în decizie și transpuse în prezentul regulament. 

O mai mare accentuare a siguranței de la concepere
Siguranța produselor va fi întotdeauna responsabilitatea producătorilor. Garantarea faptului că 
producătorii au în vedere în mod automat siguranța produsului în faza de proiectare poate 
avea un impact enorm asupra siguranței produselor pe piață, economisind resurse de 
supraveghere a pieței.

Raportoarea va solicita Comisiei să creeze o modalitate accesibilă și eficientă pentru ca 
operatorii economici să evalueze toate riscurile unui produs înainte de introducerea sa pe 
piață.

Propuneri-cheie
Pe lângă aceste patru aspecte orizontale, raportoarea se va concentra asupra următoarelor 
propuneri-cheie:

Consumatorii vulnerabili
Trebuie acordată o atenție specială consumatorilor vulnerabili pe piața unică. La evaluarea 
siguranței produselor, vulnerabilitatea consumatorului este un factor-cheie pentru a determina 
dacă un produs este sigur sau nu. În plus, raportorul consideră că este necesar să ia în 
considerare noțiunea de produse atrăgătoare pentru copii la evaluarea siguranței produselor. 

Țara de origine
Propunerea Comisiei introduce o cerință privind indicarea originii pe produse sau pe 
ambalajele acestora. Raportorul menține propunerea în forma stabilită la articolul 7, deoarece 
este esențial să se îmbunătățească trasabilitatea pentru autoritățile de supraveghere a pieței, 
îmbunătățind transparența lanțului de aprovizionare și, prin aceasta, consolidând încrederea 
consumatorilor în piața unică.

Marcajul CE+
Marcajul CE le semnalează consumatorilor faptul că produsul este sigur. Marcajul CE este, 
însă, doar declarația producătorului că își asumă responsabilitatea pentru respectarea de către 
produs a tuturor cerințelor aplicabile prevăzute în legislația relevantă. Raportoarea sugerează 
introducerea unui nou marcaj CE+ pentru a semnala că produsul a fost testat de un terț
independent și este considerat sigur de către un organism competent.  Astfel, noul marcaj CE+ 
este suplimentar actualului marcaj CE.

Dialogul transatlantic
Cooperarea cu autoritățile din domeniul siguranței produselor și autoritățile de supraveghere a 
pieței din SUA este esențială pentru îmbunătățirea situației actuale din cadrul Uniunii și a 
regimului său legislativ. Uniunea poate trage învățăminte de la SUA privind o legislație mai 
bună și mai eficientă prin intermediul cooperării formale, al dialogului și al schimburilor de 
bune practici. Înainte de termenul de depunere a amendamentelor la acest raport, raportoarea 
va iniția un dialog cu reprezentanții Guvernului american și va introduce, eventual, în acest 
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stadiu, amendamente privind dialogul transatlantic.

Punctele de informare privind siguranța produselor
În Regulamentul (CE) nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme 
tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru se prevede 
crearea de puncte de informare despre produse în toate statele membre pentru a informa 
operatorii economici cu privire la normele referitoare la recunoașterea reciprocă astfel cum 
sunt descrise în regulament. Raportoarea consideră, însă, că este necesar să se lărgească 
domeniul de activitate al acestor puncte de informare despre produse, pentru a include 
formare privind legislația în domeniul siguranței produselor și transferul de informații între 
industrii și către operatorii economici.

Sancțiuni
Sancțiunile și penalitățile trebuie armonizate și aplicate în așa fel încât comercianții necinstiți 
să plătească cea mai mare parte a costurilor generate de activitățile de supraveghere a pieței. 
În prezent, activitățile de supraveghere a pieței din Uniune sunt plătite din banii 
contribuabililor. În viitor, sancțiunile sunt esențiale pentru a împiedica și descuraja 
comercianții necinstiți să intre pe piața unică, însă trebuie să rămână proporționale și 
echitabile.

Vânzările online
În sfârșit, având în vedere numărul de produse din țările terțe cumpărate online de 
consumatori, care ar putea să nu respecte cerințele și standardele europene în materie de 
siguranță, punând astfel în pericol siguranța și sănătatea consumatorilor, raportoarea 
subliniază că Comisia ar trebui să se concentreze asupra consolidării încrederii consumatorilor 
în comerțul electronic prin campanii de educație și de sensibilizare a acestora.



PR\941359RO.doc 55/56 PE513.309v02-00

RO

ANEXĂ - LISTA CERERILOR PREZENTATE DE PĂRȚILE INTERESATE

Declinarea responsabilității
Următoarea listă a părților interesate este întocmită pe baza reuniunilor, e-mailurilor și 
documentelor de poziție, începând din ianuarie 2010 până la termenul de depunere a 
prezentului proiect de raport, în iunie 2013.

Trebuie precizat că lista nu este exhaustivă. Este aproape imposibil de menționat care sunt 
toate aspectele care i-au fost prezentate raportoarei în timpul prezentei legislaturi. În plus, 
raportoarea lucrează în Parlamentul European în domeniul siguranței produselor din 2008. 
Astfel, sursele de inspirație sunt vaste și sunt dificil de înglobat în totalitate.

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
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Confederația industriei daneze
 Camera de Comerț Daneză
 Consiliul pentru consumatori din Danemarca
 Autoritatea daneză în domeniul siguranței tehnologiei
 Fundația daneză pentru standarde internaționale 
 DG SANCO
 ETUI (Institutul european al sindicatelor)
 Eurocommerce
 Comitetul Economic și Social European
 Asociația europeană a producătorilor de pneuri și anvelope
 Viitoarea președinție lituaniană a Consiliului Uniunii Europene din toamna lui 2013
 Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene din primăvara lui 2013
 dl Jean-Philippe MONTFORT, partener la MayerBrown
 LEGO și TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Reprezentanța permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană
 Reprezentanța permanentă a Danemarcei pe lângă Uniunea Europeană
 Reprezentanța Permanentă a Țărilor de Jos pe lângă Uniunea Europeană
 dl Torben RAHBEK, consultant independent
 TÜV
 UL DEMKO
 Comisia pentru siguranța produselor și consumatorilor a SUA (CPSC)
 VELUX Denmark 
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 raportoarea a găzduit o dezbatere în cadrul unui mic dejun în colaborare cu 
BUSINESSEUROPE și BEUC la 4 ianuarie 2013. Pentru lista participanților, vă rugăm să 
contactați biroul raportoarei.


