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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European, în rezoluția sa din 8 martie 20111, a solicitat Comisiei să instituie un 
cadru comun european de supraveghere a pieței, înlocuind astfel actualul regim de 
supraveghere a pieței pe sectoare, din ce în ce mai complex și mai greoi.

La această solicitare, Comisia a prezentat, la 13 februarie 2013, așa-numitul „Pachet privind 
siguranța produselor și supravegherea pieței”, care include și o propunere de regulament 
privind siguranța produselor de consum și un plan de acțiune multianual pentru supravegherea 
pieței în perioada 2013-2015. Regulamentul privind supravegherea pe piață a produselor 
vizează clarificarea cadrului de reglementare pentru supravegherea pieței în domeniul 
produselor nealimentare, prin reunirea normelor privind supravegherea pieței din legislația 
variată, uneori sectorială, într-un singur instrument juridic, aplicat orizontal în toate 
sectoarele. Prin urmare, propunerea simplifică și consolidează actuala legislație în materie de 
supraveghere a pieței.

Supravegherea pieței a devenit din ce în ce mai mult un motiv de interes. Pe lângă faptul că 
numărul produselor neconforme de pe piața internă este unul ce nu poate fi neglijat, poate 
aflat chiar în creștere, s-au exprimat neliniști că anumite state membre nu ar fi alocat resursele 
necesare pentru ca autoritățile responsabile cu supravegherea pieței să își poată îndeplini 
responsabilitățile. Aceste neliniști au o componentă comercială evidentă: pe măsură ce UE își 
deschide piețele pentru produse din țări terțe în cadrul acordurilor de liber schimb negociate, 
produsele de consum introduse pe piața internă europeană provin din ce în ce mai mult din 
țările terțe. În numeroase cazuri nu a fost posibilă identificarea producătorilor de produse 
neconforme din țări terțe. Totodată, producătorii europeni investesc sume importante în 
asigurarea conformității cu legislația UE, în schimb competitorii din țări terțe ce nu o respectă 
nu numai că subminează atingerea multor obiective de politică publică ale UE, dar 
periclitează și competitivitatea sectorului industrial european.

În acest context, raportorul dorește să propună câteva sugestii:
 îmbunătățirea cooperării cu autoritățile de supraveghere a pieței din țări terțe, mai ales 

din cele ce se bucură de acces preferențial la piața internă europeană;
 acest tip de cooperare ar trebui să fie prevăzută în negocierile comerciale purtate de 

Comisia Europeană;
 statele membre trebuie să aloce resurse suficiente autorităților vamale și de 

supraveghere a pieței pentru a-și putea îndeplini sarcinile, mai ales în cazurile în care 
autoritățile de la punctele principale de intrare (porturi) pe piața internă europeană 
trebuie să suporte principalele responsabilități în acest domeniu, deși riscurile se 
adresează întregii Uniuni;

 Comisia ar trebui să joace un rol mai activ în îmbunătățirea cooperării în acest 
domeniu ca să asigure condiții echitabile de implementare a unui regim de 
supraveghere a pieței UE și ca să nu permită agenților economici necinstiți să profite 
de slăbiciunile sistemului;

 Comisia ar trebui să evalueze funcționarea mecanismelor de cooperare dintre statele 
membre și a celor cu țările terțe;

                                               
1 Siguranța generală a produselor și supravegherea pieței - Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 2011 
referitoare la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței.
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 ar trebui instituită o bază de date la nivel european a încălcărilor legii, coordonată de 
Comisia Europeană, pentru a sprijini astfel asigurarea implementării măsurilor de 
supraveghere a pieței de către autoritățile relevante.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 33, 114 și 207,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 33, 114, 169 și 207,

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Referirea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 8 martie 2011 referitoare la 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor și supravegherea 
pieței (2010/2085(INI))

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul de a garanta libera circulație a 
produselor în Uniune, este necesar să se 
asigure că acestea îndeplinesc cerințe care 
garantează un nivel ridicat de protecție a 

(1) În scopul de a garanta libera circulație a 
produselor în Uniune, drepturile 
lucrătorilor și ale consumatorilor din UE 
și din țări terțe care fac schimburi 
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intereselor publice, precum sănătatea și 
siguranța în general, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, protecția 
consumatorilor, protecția mediului și 
siguranța publică. Asigurarea respectării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată concurența loială pe 
piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

comerciale cu UE, și pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne este necesar să 
se asigure că produsele comercializate pe 
piața UE îndeplinesc cerințe care 
garantează un nivel ridicat de protecție a 
intereselor publice, precum sănătatea și 
siguranța în general, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, practici comerciale 
echitabile, protecția consumatorilor și a 
lucrătorilor, protecția mediului, protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală și 
siguranța publică. Asigurarea respectării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată, online și offline,
concurența loială pe piața mărfurilor din 
Uniune. Prin urmare, sunt necesare norme 
privind supravegherea, online și offline, a
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere cele mai recente date 
furnizate de Eurobarometru, ce indică o 
scădere a încrederii consumatorilor în 
siguranța produselor comercializate în 
UE, Uniunea ar trebui să își consolideze 
cadrul de reglementare a supravegherii 
pieței pentru recâștigarea încrederii 
consumatorilor europeni.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Având în vedere importanța UE ca 
putere comercială mondială, este necesar 
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să se utilizeze această poziție pentru a 
proteja interesele publice, precum 
sănătatea și siguranța, protecția 
drepturilor lucrătorilor și a mediului în 
țările cu care UE are schimburi 
comerciale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În cazul produselor nearmonizate, 
autoritățile de supraveghere a pieței ar 
trebui să ia în considerare documentele 
furnizate de operatorii economici conform 
(UE) nr. [.../...] [privind siguranța 
produselor de consum].

Justificare

Este necesar să se creeze mai multe legături între regulamentul privind supravegherea și 
Directiva privind siguranța produselor de consum.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În sensul prezentului regulament, 
evaluarea riscurilor ar trebui realizată astfel 
încât să se identifice produsele care au 
potențialul de a afecta negativ interesele 
publice protejate de [Regulamentul (UE) 
nr. XXXX (privind siguranța produselor de 
consum)], de legislația sectorială de 
armonizare a Uniunii și de alte acte 
legislative ale Uniunii referitoare la 
produsele care fac obiectul prezentului 
regulament. Evaluarea riscurilor ar trebui 
să includă, atunci când sunt disponibile, 
date privind riscurile care s-au concretizat 

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

anterior în raport cu produsul în cauză. Ar 
trebui să se ia în considerare și orice 
măsură care ar fi putut fi luată de operatorii 
economici în cauză, aplicând obligația de 
diligență, pentru a reduce riscurile. Ar 
trebui să se țină seama de vulnerabilitatea 
specifică potențială a consumatorilor, spre 
deosebire de cazul utilizatorilor 
profesioniști, precum și de vulnerabilitatea 
tot mai mare a anumitor categorii de 
consumatori, precum copiii, persoanele în 
vârstă sau persoanele cu handicap. 
Autoritățile de supraveghere a pieței 
continuă să aplice principiul precauției în 
cazurile în care dovezile științifice nu 
oferă o certitudine a siguranței unui 
produs.

Justificare

Principiul precauției este menționat în mod explicit în directivele și regulamentele actuale 
privind siguranța produselor și supravegherea pieței.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Atât produsele noi, cât și cele la mâna 
a doua care sunt originare din afara Uniunii 
pot fi introduse pe piață numai după ce au 
fost puse în liberă circulație. Sunt necesare 
controale eficiente la frontierele externe ale 
Uniunii pentru a suspenda punerea în liberă 
circulație a produselor care pot prezenta un 
risc dacă sunt introduse pe piață în Uniune 
până la realizarea unei evaluări și luarea 
unei decizii finale din partea autorităților 
de supraveghere a pieței.

(19) Atât produsele noi, cât și cele la mâna 
a doua care sunt originare din afara Uniunii 
pot fi introduse pe piață numai după ce au 
fost puse în liberă circulație. Respectând 
principiul uniformității din politica 
comercială comună, sunt necesare 
controale eficiente la frontierele externe ale 
Uniunii pentru a suspenda punerea în liberă 
circulație a produselor care pot prezenta un 
risc dacă sunt introduse pe piață în Uniune 
până la realizarea unei evaluări și luarea 
unei decizii finale din partea autorităților 
de supraveghere a pieței. Comisia ar trebui 
să evalueze eficiența acestor controale, 
pentru a asigura aplicarea acelorași 
standarde la toate punctele de intrare pe 
piața Uniunii, evitându-se astfel 
deturnarea comerțului de către agenții 
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economici necinstiți către punctele de 
intrare la care regimul de supraveghere a 
pieței UE este mai puțin strict.

Justificare

demonstrat că produsele importate prezintă un risc mai înalt de neconformitate cu legislația 
UE. Există riscul ca agenții economici necinstiți să deturneze fluxul lor comercial către 
puncte de intrare cu controale mai puțin stricte. Comisia trebuie să se asigure că regimul este 
aplicat în mod uniform în întreaga Uniune.

Amendamentul 11

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, ar trebui 
intensificate semnificativ cooperarea și 
schimbul de informații între autoritățile 
menționate și autoritățile de supraveghere a 
pieței cu privire la produsele care prezintă 
un risc. Comisia ar trebui să monitorizeze 
cooperarea dintre aceste autorități de 
supraveghere a pieței și să facă 
recomandări privind consolidarea 
cooperării. Având în vedere importanța în 
creștere a importurilor în UE și 
îngrijorările exprimate de părțile 
interesate cu privire la controalele 
insuficiente la frontiere, Comisia va 
monitoriza și va evalua funcționarea 
generală a controalelor la frontierele 
externe și va adresa recomandări statelor 
membre în cazul unor deficiențe 
relevante.

Justificare

Nu este suficientă pledarea pentru îmbunătățirea cooperării între autoritățile competente, 
Comisia trebuie să joace un rol activ ca mediator și îndrumător al cooperării.
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Amendamentul 12

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 sau retragerea produselor de 
către operatorul economic în cauză, care 
operează online sau offline, în cazul în 
care consideră că aceste măsuri sunt 
necesare și proporționale pentru a garanta 
că mărfurile respective nu mai pot prezenta 
nicio amenințare și pentru a evita punerea 
la dispoziție a unor produse ilegale pe 
piață.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Între statele membre și între statele 
membre și Comisie ar trebui să existe un 
schimb de informații eficace, rapid și 
precis. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă instrumente eficiente pentru un 
astfel de schimb. Sistemul Uniunii de 
informare rapidă (RAPEX) și-a dovedit 
eficacitatea și eficiența. RAPEX permite 
luarea de măsuri în întreaga Uniune în 
privința produselor care prezintă un risc ce 
depășește teritoriul unui singur stat 
membru. Pentru a evita duplicarea inutilă, 
ar trebui să se utilizeze și actualizeze 
periodic acest sistem pentru toate 
notificările de alertă impuse prin prezentul 
regulament în privința produselor care 
prezintă un risc.
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Amendamentul 14

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 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre (inclusiv autoritățile 
vamale de la punctele de frontieră ale 
Uniunii Europene) 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 și implementate mecanisme 
de asistență reciprocă. Statele membre ar 
trebui să se asigure că aceste mecanisme 
sunt finanțate corespunzător.

Justificare

Nu este suficientă doar aplicarea acelorași norme pe piața internă UE, este esențială 
aplicarea lor uniformă în întreaga Uniune, întrucât un produs neconform ce intră pe piața 
unui stat membru poate circula liber în întreaga Uniune. Din acest motiv, mecanismele de 
cooperare dintre autoritățile de supraveghere a pieței trebuie consolidate.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Comisia ar trebui să se asigure că 
planul de acțiune multianual pentru 
supravegherea pieței care acoperă 
perioada 2013-2015, „20 de acțiuni 
pentru produse sigure și conforme în 
Europa: un plan de acțiune multianual 
pentru supravegherea produselor în UE”, 
este pun în aplicare în mod eficace. Până 
la sfârșitul anului 2015, Comisia ar trebui 
să raporteze rezultatele obținute prin cele 
20 de acțiuni prevăzute, să examineze 
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nevoia de acțiuni legislative și 
nelegislative pentru a reduce numărul de 
produse nesigure sau neconforme și să 
asigure eficacitatea supravegherii 
produselor atât în cadrul Uniunii, cât și la 
intrarea în Uniune.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Comisia ar trebui să țină cont de 
capacitatea și de disponibilitatea 
autorităților de supraveghere a pieței din 
țările terțe de a coopera cu autoritățile 
omoloage din statele membre, în cadrul 
politicii comerciale comune. Din acest 
motiv, Comisia ar trebui să trateze și să 
încurajeze chestiunea cooperării dintre 
autoritățile de supraveghere a pieței, în 
negocierile sale bilaterale, plurilaterale și 
multilaterale.

Justificare

Este de maximă importanță ca, în cadrul negocierilor sale comerciale, Comisia să includă 
cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței, mai ales întrucât Comisia a lansat un 
val de negocieri bilaterale. Întrucât accesul preferențial va crește, cel mai probabil, fluxul de 
produse din aceste țări terțe pe piața Uniunii, trebuie asigurat că acest lucru nu prezintă o 
provocare suplimentară pentru autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Comisia ar trebui să se asigure că 
respectarea clauzelor de confidențialitate 
și a secretelor de producție și comerciale 
nu prevalează asupra avertizării 
consumatorilor cu privire la produsele 
periculoase ce ar putea avea un impact 
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asupra sănătății, a siguranței personale și 
a calității mediului.

Amendamentul 18

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, pentru a 
descuraja agenții economici necinstiți să 
introducă în mod intenționat produse 
periculoase sau neconforme pe piața 
internă.

Justificare

Lipsa resurselor necesare pentru a efectua supravegherea pieței a dus la divergențe 
comerciale, prin care agenții economici necinstiți aleg în mod intenționat punctele de intrare 
pe piața internă cu supravegherea pieței cel mai puțin eficientă și cu cele mai mici sancțiuni. 
Este necesar să se asigure că sunt puse la dispoziție suficiente resurse pentru supravegherea 
pieței fără a impune o sarcină supraproporțională asupra bugetului național al statelor 
membre responsabile pentru punerea sa în aplicare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Pentru ca sancțiunile impuse 
operatorilor economici de către statele 
membre să fie eficace, ele ar trebui 
introduse în mod coordonat.
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Amendamentul 20

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. Taxele 
respective nu ar trebui suportate de către 
consumatori și, prin urmare, nu ar trebui 
să fie incluse în prețul de vânzare cu 
amănuntul al unui produs.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Veniturile colectate din încălcarea 
prezentului regulament ar trebui alocate 
pentru activități de supravegherea a 
pieței.

Justificare

Lipsa resurselor necesare pentru a efectua supravegherea pieței a dus la divergențe 
comerciale, prin care agenții economici necinstiți aleg în mod intenționat punctele de intrare 
pe piața internă cu supravegherea pieței cel mai puțin eficientă și cu cele mai mici sancțiuni. 
Este necesar să se asigure că sunt puse la dispoziție suficiente resurse pentru supravegherea 
pieței fără a impune o sarcină supraproporțională asupra bugetului național al statelor 
membre responsabile pentru punerea sa în aplicare.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în particular, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; mai exact, prezentul regulament 
urmărește să asigure respectarea deplină a 
obligației de a garanta un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane și de protecție a
consumatorilor, precum și respectarea 

(42) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în particular, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; mai exact, prezentul regulament 
urmărește să asigure respectarea deplină a 
obligației de a garanta un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane și de protecție a
drepturilor de proprietate intelectuală, 
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deplină a libertății de a desfășura o 
activitate comercială și a dreptului de 
proprietate,

precum și respectarea deplină a drepturilor 
consumatorilor și ale lucrătorilor,

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Ar trebui clarificat că rolul autorităților de supraveghere a pieței și a celor vamale este de a 
se asigura că doar produsele conforme cu legislația UE pot intra și circula pe piața Uniunii.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Capitolele I, II, III, V și VI din 
prezentul regulament se aplică tuturor 
produselor care fac obiectul 
Regulamentului (UE) nr. [... privind 
siguranța produselor de consum] sau al 
legislației de armonizare a Uniunii, 
inclusiv produselor asamblate sau fabricate 
pentru uzul propriu al producătorilor și în 
măsura în care legislația de armonizare a 

(1) Capitolele I, II, III, V și VI din 
prezentul regulament se aplică tuturor 
produselor care fac obiectul 
Regulamentului (UE) nr. [... privind 
siguranța produselor de consum] sau al 
legislației de armonizare a Uniunii, 
inclusiv produselor asamblate sau fabricate 
pentru uzul propriu exclusiv al 
producătorilor și în măsura în care 
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Uniunii nu conține o dispoziție specifică 
având același obiectiv.

legislația de armonizare a Uniunii nu 
conține o dispoziție specifică având același 
obiectiv.

Justificare

Uz exclusiv înseamnă utilizarea în interiorul structurilor de producție ale producătorului de 
produse care, în schimb, sunt introduse pe piață în vederea vânzării.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. „introducere pe piață” înseamnă punerea 
la dispoziție pentru prima dată a unui 
produs pe piața Uniunii, fie online, fie 
offline;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „produs care prezintă un risc” înseamnă 
un produs care are potențialul de a afecta în 
mod negativ sănătatea și siguranța 
persoanelor în general, inclusiv ale 
persoanelor implicate în procesul de 
fabricație, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, drepturile lucrătorilor prin 
nerespectarea convențiilor fundamentale 
ale OIM, protecția consumatorului, mediul, 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală și siguranța publică, inclusiv 
în țara în care produsul a fost fabricat 
și/sau prelucrat, precum și alte interese 
publice, într-o măsură care depășește ceea 
ce este considerat rezonabil și acceptabil în 
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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;

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 33

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 

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

Uniunii nu sunt comercializate sau 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.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate, modul în care au fost efectuate 
verificările și evaluările riscurilor și 
resursele disponibile. Aceste informații 
sunt transmise de toate statele membre.
Statele membre pun la dispoziția 
publicului un rezumat al acestor rezultate.
Comisia evaluează aplicarea uniformă și 
eficiența acestor activități și controale și, 
dacă este necesar, face recomandări 
autorităților de supraveghere a pieței în 
vederea aplicării uniforme și a efectivei 
puneri în aplicare în întreaga Uniune.

Justificare

Nu este suficient ca statele membre să raporteze cu privire la activitățile întreprinse, este 
necesar ca Comisia să evalueze activitățile lor pe baza informațiilor primite și, dacă este 
nevoie, să facă recomandări în vederea aplicării uniforme și a efectivei puneri în aplicare a 
regimului de supraveghere a pieței Uniunii.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2



AD\1003297RO.doc 21/37 PE513.014v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Autorităților de supraveghere a pieței li 
se conferă competențele și li se pun la 
dispoziție resursele și mijloacele necesare 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
sarcinilor lor. Statele membre vor informa 
anual Comisia cu privire la resursele 
alocate autorităților de supraveghere a 
pieței. Pe baza acestor informații, Comisia 
va evalua caracterul adecvat al resurselor 
alocate și va trimite recomandări statelor 
membre în caz de resurse insuficiente.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru instituie 
mecanisme 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. Fiecare stat membru se asigură 
că autoritățile de supraveghere a pieței ce 
funcționează sub responsabilitatea sa 
dispun de resursele adecvate care să le 
permită participarea la această cooperare. 
Fiecare stat membru informează Comisia 
cu privire la aceste schimburi de 
informații și mecanismele de cooperare.

Justificare

Nu este suficient să se solicite statelor membre să impună autorităților de supraveghere a 
pieței să instituie mecanisme de cooperare; trebuie asigurat că aceste sunt puse în aplicare și 
că funcționează în mod adecvat. Ca precondiție pentru buna funcționare a acestor mecanisme 
de cooperare, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să dispună de resursele financiare 
corespunzătoare.
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile de supraveghere a pieței își 
iau angajamentul de a accelera armonizarea 
sistemelor de control vamal cu sprijinul și 
cooperarea autorităților naționale.

Justificare

Armonizarea procedurilor vamale ar facilita controlul importurilor, în special al acelor 
produse care prezintă un nivel mai mare de risc în ceea ce privește proveniența sau 
componentele. 

Amendamentul 38

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.

În cazul unui risc cunoscut sau emergent,
conform articolului 6 alineatul (1),
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.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele cooperează cu operatorii economici 
pentru a preveni sau a reduce riscurile 
provocate de produse puse la dispoziție de 
către aceștia. În acest scop, ele încurajează 
și promovează acțiunile voluntare ale 
operatorilor economici, inclusiv, acolo 

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

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

Amendamentul 40

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, inclusiv sindicatelor, 
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;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței 
și-l revizuiește, actualizându-l, cel puțin o 
dată la patru ani. Acest program vizează 
organismele de supraveghere a pieței și 
activitățile conexe; el ține cont de nevoile 
specifice ale întreprinderilor, în general și 
ale IMM-urilor în particular, în ceea ce 
privește punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii și a 
Regulamentului (UE) nr. [... / ...] [privind 
siguranța produselor de consum] și 
furnizează orientări și asistență. El trebuie 
să conțină următoarele elemente:
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Amendamentul 42

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 și le 
revizuiește, actualizându-le, în fiecare an, 
ținând mai ales cont de intrările 
crescânde pe piața Uniunii a anumitor 
produse, ca urmare a aplicării acordurilor 
comerciale dintre UE și țări terțe. Aceste 
programe vizează toate sectoarele în care 
autoritățile desfășoară activități de 
supraveghere a pieței.

Justificare

Întrucât intrarea în vigoare a unor noi acorduri comerciale va duce, cel mai probabil, la 
creșterea cantității de bunuri din anumite țări terțe, ai căror producători este posibil să nu fie 
foarte familiarizați cu cerințele legislației UE, statele membre vor acorda o atenție deosebită 
acestor produse, atunci când implementează programe de supraveghere a anumitor sectoare 
ale pieței.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Producătorii și importatorii se 
asigură că produsele lor sunt plasate pe 
piață și aprobate în conformitate cu 
cerințele prevăzute în legislația UE, care 
se află sub incidența prezentului 
regulament, și sunt sigure pentru 
utilizare.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Producătorii și importatorii indică 
denumirea lor, denumirea lor comercială 
înregistrată sau marca lor înregistrată și 
adresa lor din Uniune la care pot fi 
contactați cu privire la produsul care este 
plasat pe piață.

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Importatorii dispun de o autorizație 
din partea producătorului cu sediul în 
afara Uniunii de a acționa în calitate de 
reprezentant autorizat al producătorului 
în scopuri de supraveghere a pieței.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul produselor care nu fac obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii, 
autoritățile de supraveghere a pieței vor 
lua în considerare în mod corespunzător 
protocoalele, listele de verificare și alte 
documente relevante pe care operatorii 
economici le vor fi furnizat cu privire la 
evaluarea riscurilor prezentate de 
produse, în conformitate cu Directiva [...] 
privind siguranța produselor de consum.

Justificare

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
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provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be covered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Evaluarea riscurilor se bazează pe 
dovezile științifice sau tehnice disponibile.

Evaluarea riscurilor se bazează pe dovezile 
științifice sau tehnice disponibile și, dacă 
se suspectează un risc care cauzează 
prejudicii sănătății publice, în ciuda lipsei 
unui consens științific, este invocat 
principiul precauției.

Justificare

Principiul precauției este inclus în mod explicit în legislația actuală privind supravegherea 
pieței și siguranța produselor de consum; prin urmare, ar trebui păstrată o trimitere explicită 
în legislația viitoare, în special în contextul tendinței actuale și viitoare de creștere a 
importurilor în UE, precum și al volumului mare de produse nearmonizate.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) orice convenție a OIM semnată și 
ratificată de țările implicate în fabricarea 
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și/sau prelucrarea produsului.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul produselor care nu fac obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii, 
autoritățile responsabile cu controalele la 
frontierele externe vor lua în considerare 
în mod corespunzător protocoalele, listele 
de verificare și alte documente relevante 
pe care operatorii economici le vor fi 
furnizat cu privire la evaluarea riscurilor 
prezentate de produse, în conformitate cu 
Directiva (UE) nr. [...] [privind siguranța 
produselor de consum], și pe care 
autoritățile de supraveghere a pieței le vor 
fi pus la dispoziția lor, în vederea 
evaluării riscurilor prezentate de produse.

Justificare

Este necesară îmbunătățirea comunicării și a cooperării dintre autoritățile de supraveghere a 
pieței și autoritățile responsabile cu controalele la frontierele externe, în special în cazul 
produselor care nu fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, al standardelor UE sau 
al legislației naționale relevante și pentru care sunt mai greu de efectuat controale ale 
siguranței. Aceasta este necesară în contextul actual și viitor al importurilor în creștere.

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia ar trebui să se asigure că 
autoritățile responsabile cu controalele 
produselor la frontierele externe 
efectuează verificări în mod uniform la 
nivelul întregii UE. Comisia ar trebui să 
evalueze și dacă autoritățile dispun de 
resursele necesare pentru exercitarea 
funcției lor în mod eficace. În acest sens, 
statele membre ar trebui să transmită 
anual către Comisie un raport prin care 
să explice modul în care autoritățile 
naționale au efectuat verificări și evaluări 
ale riscurilor, raportând cu privire la 
resursele disponibile și incluzând statistici 
privind numărul de controale efectuate. 
Pe baza acestui sistem de raportare, 
Comisia poate transmite recomandări 
statelor membre în cazul unor discrepanțe 
sau al unor deficiențe importante.

Amendamentul 55

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 

(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 cinci zile lucrătoare de la suspendarea 
punerii în liberă circulație, acestor 
autorități nu li s-a solicitat de către 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
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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.

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.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Participarea la RAPEX este deschisă și 
recomandată țărilor candidate, țărilor terțe 
sau organizațiilor internaționale în cadrul și 
în conformitate cu acordurile încheiate 
între Uniune și aceste state sau organizații. 
În cazul țărilor terțe cu care Comisia se 
angajează în negocieri comerciale vizând 
oferirea unui acces preferențial al 
produselor la piața Uniunii, Comisia 
încurajează aceste țări să participe la 
RAPEX și ține cont de capacitatea țărilor 
terțe de a participa, în negocierea 
dispozițiilor privind accesul pe piață.
Orice astfel de acord se bazează pe 
reciprocitate și include dispoziții 
referitoare la confidențialitate 
corespunzătoare celor aplicabile în Uniune.

Justificare

Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței ale statelor membre și ale țărilor 
terțe este de maximă importanță, în cazul în care Uniunea asigură un acces preferențial 
acelor țări terțe, în temeiul unui acord comercial de liber schimb. Prin urmare, RAPEX ar 
trebui să fie deschis țărilor terțe, iar Comisia ar trebui să le încurajeze să participe la 
RAPEX.
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Se instituie o bază de date la nivel 
european a încălcărilor legii, coordonată 
de Comisia Europeană, pentru a sprijini 
astfel asigurarea implementării măsurilor 
de supraveghere a pieței de către 
autoritățile relevante.

Justificare

Ca urmare a creșterii comerțului internațional, aspectele ce țin de siguranța consumatorului
câștigă în complexitate și devin din ce în ce mai greu de rezolvat. Instituirea unei baze de 
date la nivel european a încălcărilor legii va facilita partajarea informațiilor cu privire la 
încălcările legislației, va eficientiza procesul decizional și va contribui la aplicarea măsurilor 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22b
Autoritățile de supraveghere a pieței 
competente instituite de statele membre 
contribuie la înființarea bazei de date și 
furnizează periodic date privind 
încălcările către Comisie, complete și în 
conformitate cu metodologia și taxonomia 
armonizate.

Amendamentul 59

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) 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, fie în ceea ce privește 
proveniența, fie în ceea ce privește 
componentele. Statele membre asigură 
deplina coerență a acestor proceduri cu 
gestionare a frontierelor externe ale 
Uniunii.

Justificare

Cooperarea dintre autoritățile și serviciile vamale este esențială pentru a garanta 
procedurile adecvate de control al importurilor pe teritoriul statelor membre ale Uniunii 
Europene.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia solicită autorităților de 
supraveghere a pieței să transmită 
rapoarte cu privire la activitățile lor în 
domeniul cooperării. În cazul în care 
Comisia identifică deficiențe majore în 
asistența reciprocă ce și-o oferă 
autoritățile de supraveghere a pieței, 
aceasta poate face recomandări pentru 
îmbunătățirea cooperării.

Justificare

Nu este suficientă introducerea de cerințe de asistență reciprocă, Comisia trebuie să joace un 
rol de mediere și supraveghere a eficacității acestei asistențe reciproce, pentru a evita astfel 
deturnarea schimburilor comerciale către statele membre cu un regim de supraveghere mai 
puțin strict.
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Cooperarea cu autoritățile de supraveghere a pieței din țări terțe este esențială pentru 
reducerea numărului de produse neconforme importate și introduse pe piața Uniunii și, de 
aceea, cooperarea ar trebui încurajată.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

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 ar trebui invitate să participe în 
cadrul acestor subgrupuri în calitate de 
observatori, iar punctele lor de vedere ar 
trebui luate în considerare cât de mult 
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posibil.

Amendamentul 63

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 notifică 
fără întârziere orice modificare ulterioară 
care le afectează.

Statele membre stabilesc 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 notifică 
fără întârziere orice modificare ulterioară 
care le afectează.

Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește valoarea minimă a 
sancțiunilor, precum și condițiile de 
colectare a acestor sancțiuni, inclusiv 
dispoziții speciale pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Sancțiunile sunt alocate 
activităților de supraveghere a pieței din 
statele membre în cauză.
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Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Printre tipurile de încălcări care fac 
obiectul unei sancțiuni se află cel puțin 
următoarele:
(a) produse care prezintă un risc, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
până la litera (d), sau care nu sunt 
conforme cu criteriile menționate la 
articolul 13 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c);
(b)fals în declarații în timpul procedurilor 
de omologare care duce la rechemarea de 
pe piață;
(c) falsificarea rezultatelor la încercările 
pentru omologarea de tip;
(d) refuzul de a permite accesul la 
informații.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii,
asigurând respectarea acelorași standarde 
la toate punctele de intrare pe piața 
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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.

Uniunii, îmbunătățirea cooperării dintre 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre și din țările terțe, mai ales 
acelea care beneficiază de acces 
preferențial la piața Uniunii,
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.

Justificare

Comisia ar trebui să pună un accent special pe îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței din țările terțe ce se bucură de un acces preferențial la piața Uniunii 
cu autoritățile omoloage din statele membre. Întrucât și acestui aspect ar trebui să i se 
acorde o atenție specială în negocierile comerciale, Comisia ar trebui să descrie în raportul 
său dacă a avut succes în acest sens.
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