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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Libera circulație a produselor de consum sigure, legale și autentice reprezintă unul dintre 
fundamentele Uniunii Europene și un pilon esențial pentru buna funcționare a pieței unice. 
Aceasta este capabilă de a restabili încrederea consumatorilor, care astăzi, din cauza unui vid 
legislativ la nivel european, nu au dreptul de cunoaște originea produselor pe care le cumpără.

Prezenta propunere vizează clarificarea cadrului de reglementare aplicabil produselor de 
consum nealimentare, luând în considerare responsabilitățile operatorilor economici și ale 
autorităților naționale, care necesită o armonizare a normelor și a controalelor aplicabile, 
precum și a interpretării și aplicării normelor existente. Absența acesteia va crea un obstacol 
serios în calea unei supravegheri eficiente a pieței și va determina, în consecință, creșterea 
costurilor pentru întreprinderile europene.

Textul regulamentului este ambițios și conține o serie de obligații pentru producători, 
importatori și distribuitori, pentru a garanta că informațiile necesare sunt întotdeauna vizibile 
pentru consumator; cu toate acestea, rămân unele probleme legate de aplicarea acestor 
obligații.

Raportoarea salută definirea clară a domeniului de aplicare, care acoperă produsele 
nealimentare destinate consumului, a căror siguranță se aplică orizontal. Raportoarea 
consideră că este esențială existența obligației de trasabilitate a produselor, pentru a evita sau 
limita practicile comerciale ilicite și injuste, obligație ce face parte din  supravegherea 
întregului lanț de aprovizionare și care este deja în vigoare pentru multe întreprinderi 
europene, ca răspuns la presiunile pieței.

A fost adăugată indicarea obligatorie a originii produselor, fapt ce va face mai stricte cerințele 
de bază privind trasabilitatea, ajutând autoritățile de supraveghere în reperarea locului de 
producție și facilitarea contactelor cu autoritățile din țara de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul siguranței produselor de consum. Cunoașterea țărilor 
în a fost fabricat un produs nu este un element ce creează confuzie în rândul consumatorilor 
cu privire la alegerile pe care le pot face, ci unul esențial pentru înțelegerea sustenabilității 
unui produs în ce privește standardele sociale, de mediu, de producție și de calitate, precum și 
siguranța produsului în sine. Alegerea este liberă atunci când consumatorul are cunoștință de 
toți parametrii utili pentru a cumpăra în deplină cunoștință de cauză. Acest lucru se întâmplă 
deja în multe țări, partenere ale UE sau concurente comerciale ale acesteia, unde încă din anii 
1920 se aplică reguli mai stricte de origine, obligatorii pentru toate bunurile, inclusiv pentru 
produsele importate din Europa. Printre aceste țări se numără, de exemplu, Statele Unite, 
Mexic, Canada și Japonia.  

Informarea înseamnă siguranță, iar fiabilitatea informațiilor este importantă pentru sănătatea 
consumatorilor și pentru dezvoltarea industriei europene.

Cu toate acestea, raportoarea consideră că natura riscului descris în textul regulamentului este 
ambiguă: nu este clar dacă obligațiile privind trasabilitatea ar trebui să se aplice fără deosebire 
tuturor produselor nearmonizate sau, pentru a asigura proporționalitatea, ar trebui scutite acele 
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produse al căror nivel de risc este foarte scăzut ori care intră deja sub incidența altor directive 
și regulamente.

În interesul simplificării legislative, ar fi oportun să se extindă cadrul acestui regulament la 
toate produsele nearmonizate, cu singura excepție a produselor alimentare.

Raportoarea consideră, de asemenea, că ar trebui clarificate și definite mai bine modalitățile, 
strictețea și momentul în care statele membre aplică sancțiuni pentru încălcări ale 
regulamentului. Prin urmare, ar trebui stabilite niveluri comune minime și maxime ale 
sancțiunilor, precum și momentele aplicării acestora, pentru ca operatorii care nu respectă 
normele de siguranță să sufere aceleași consecințe, indiferent de statul membru în care 
acționează, și ar trebui revizuit principiul proporționalității, plecând de la premiza că 
sancțiunea ar trebui să fie proporțională cu cantitatea de bunuri vândute în UE și cu valoarea 
sa pecuniară.

Pe teritoriul Uniunii, ale cărei frontiere sunt deschise, nu pot exista norme foarte diferite 
pentru a sancționa aceeași infracțiune în sectorul comercial, un sector în care Uniunea deține o 
competență aproape exclusivă.

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
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește evoluția operațiunilor 
de vânzare și a celor vamale online prin 
internet, ar trebui atrasă atenția asupra 
dificultăților cu care se confruntă 
autoritățile de supraveghere a pieței 
atunci când iau măsuri împotriva 
produselor periculoase vândute online. 
Acest lucru este în special relevant ținând 
seama de creșterea numărului de produse 
cumpărate online de către consumatori și 
provenite din țări terțe, care nu respectă 
standardele europene, punând astfel în 
pericol sănătatea și siguranța 
consumatorilor. Pentru a soluționa aceste 
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provocări, trebuie să fie instituite 
controale adecvate ale produselor 
importate. În acest scop, ar trebui 
instituite instrumente speciale pentru 
autoritățile vamale și pentru o cooperare 
sporită în continuare între autoritățile de 
aplicare a legii. Ar trebui întărite și 
standardizate controalele vamale și 
supravegherea pieței în ceea ce privește 
produsele cumpărate prin internet.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Indicarea materialelor care compun produsul furnizează consumatorului o informație 
completă. În plus, autenticitatea produsului și existența unei mărci înregistrate indică faptul 
că produsul respectă standarde calitative recunoscute la nivel european.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul produselor care nu fac obiectul 
legislației de armonizare a Uniunii, al 
standardelor UE sau al legislației 
naționale privind cerințele în domeniul 
sănătății și siguranței, operatorii 
economici vor evalua siguranța 
produselor în conformitate cu criterii 
specifice, pe baza cărora vor stabili 
nivelul de risc asociat unui produs. 
Autoritățile de supraveghere a pieței pot 
oferi asistență operatorilor economici în 
efectuarea evaluării siguranței.

Justificare

Este important ca autoritățile de supraveghere a pieței să ofere asistență operatorilor
economici (de exemplu, producătorilor, importatorilor etc.) în evaluarea riscurilor prezentate 
de produse, în special în cazul în care acestea nu sunt reglementate de legislația de 
armonizare sau de standarde europene. În special în cazul produselor importate, evaluarea 
siguranței produsului poate fi complexă întrucât importatorii nu cunosc pe deplin 
caracteristicile unui produs.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) „risc” înseamnă un risc 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;
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Justificare

Directiva privind siguranța produselor de consum prevede o definiție a „riscului grav”. 
Pentru a asigura consecvența cu Regulamentul privind supravegherea pieței, prezenta 
directivă ar trebui, de asemenea, să includă o definiție generală a riscului.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Asigurarea identificării și a 
trasabilității produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare contribuie 
la identificarea operatorilor economici și la 
luarea de măsuri corective eficiente 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, cum ar fi rechemarea unor 
produse precis identificate. Identificarea și 
trasabilitatea produselor garantează deci 
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse trebuie să figureze informații care 
să permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii trebuie să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
trebuie să li se ceară să identifice operatorii 
care le-au furnizat și cărora le-au furnizat 
un produs. Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 

(20) Asigurarea identificării, indicarea 
originii și a trasabilității produselor pe 
baza unor specificații și criterii stricte de-
a lungul întregului lanț de aprovizionare 
contribuie la identificarea operatorilor 
economici și la luarea de măsuri corective 
eficiente împotriva produselor care nu 
prezintă siguranță, cum ar fi rechemarea 
unor produse precis identificate și 
distrugerea produselor. Identificarea și 
trasabilitatea produselor garantează deci 
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse trebuie să figureze informații care 
să permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii trebuie să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
trebuie să li se ceară să identifice operatorii 
care le-au furnizat și cărora le-au furnizat 
un produs. Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
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sensul prezentului regulament. libera circulație a acestor date se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să înființeze o 
bază de date publice privind informații 
referitoare la siguranța produselor de 
consum, pentru a spori gradul de 
sensibilizare cu privire la produsele 
periculoase la nivel transfrontalier în 
cadrul pieței interne și să informeze în 
mod corespunzător consumatorii, 
producătorii și distribuitorii implicați 
asigurând, în același timp, nivelul 
necesar de confidențialitate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Indicarea originii vine în completarea 
cerințelor de bază privind trasabilitatea, 
referitoare la numele și adresa 
producătorului, fără sporirea sarcinii 
administrative. 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, la a permite 
consumatorilor să raporteze produsele la 
normele sociale, de mediu și de siguranță 
din țara de origine, precum și la a-i 
proteja de bunurile contrafăcute sau 
ilegale. 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 și al 
combaterii contrafacerii, în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
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corespunzătoare, cum se întâmplă deja în 
multe țări care ne sunt partenere și 
concurente la nivel comercial, țări în care 
se aplică reguli de origine mai stricte încă 
din anii 1920 ai secolului trecut, acestea 
fiind obligatorii pentru toate mărfurile, 
inclusiv pentru produsele importate din 
Europa. Printre aceste țări se numără, de 
exemplu, Statele Unite, Canada și 
Japonia. Comisia ar trebui să joace un rol 
mai activ în coordonarea activităților 
autorităților europene de supraveghere a 
pieței, ale autorităților vamale și ale 
autorităților țărilor terțe și să lanseze  
campanii de informare și de sensibilizare 
cu privire la rolul autorităților de 
supraveghere a pieței, ca un punct de 
sprijin pentru consumatori.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Uniunea Europeană a finalizat deja 
acorduri bilaterale cu țările în care 
marcarea originii este obligatorie, ori este 
în curs de negociere a acestora; ea  
consideră că indicarea obligatorie a țării 
de origine creează o piața mai echilibrată 
și mai justă și crește nivelul de concurență 
între țări, în timp ce orice diferență de 
abordare constituie un obstacol în calea 
schimburilor comerciale.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Informațiile privind originea 
produselor vor spori eficacitatea 
autorităților de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește depistarea produselor 
periculoase. În plus, indicarea țării de 
origine are un rol esențial în ceea ce 
privește rechemarea sau retragerea 
produselor periculoase de pe piața UE.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) Autoritățile naționale competente ar 
trebui să dezvolte campanii de 
sensibilizare pentru a informa 
consumatorii cu privire la riscul de a 
cumpăra produse contrafăcute, în special 
online.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Statele membre trebuie 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.

(30) Statele membre trebuie să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, pe cât 
posibil armonizate, proporționale cu 
cantitatea, valoarea bunurilor și cu 
perioada în care au fost disponibile pe 
piață și disuasive.
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Justificare

Fără existența unor sancțiuni armonizate în diferitele state membre sau care respectă măcar 
niște niveluri minime și maxime stabilite la nivel european problema nu va fi rezolvată; de 
fapt, dimpotrivă, ar încuraja importul și distribuția în statele în care penalizările sunt mai 
mici decât în altele.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
produselor obținute printr-un proces de 
fabricare, introduse sau puse la dispoziție 
pe piață, indiferent dacă sunt noi, folosite 
sau recondiționate, care îndeplinesc oricare 
dintre următoarele criterii:

(1) Prezentul regulament se aplică 
produselor obținute printr-un proces de 
fabricare, introduse sau puse la dispoziție 
pe piață, inclusiv pe piața online,
indiferent dacă sunt noi, folosite sau 
recondiționate, care îndeplinesc oricare 
dintre următoarele criterii:

Justificare

Având în vedere rolul tot mai important al comerțului electronic, este esențial să se specifice 
că regulamentul se aplică inclusiv pieței online.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) produselor de construcții, în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor condiții armonizate 
pentru comercializarea produselor pentru 
construcții*;
__________________
*JO L 88, 4.4.2011, p. 5. 
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Justificare

În general, produsele de construcții sunt doar produse intermediare și nu produse finite.  În 
rarele cazuri în care produsul ca atare face obiectul unor cerințe de siguranță, Regulamentul 
(UE) nr. 305/2011 prevede dispoziții suficiente pentru respectarea acestor cerințe [a se vedea 
articolul 3 alineatul (3), articolul 11 alineatul (6), articolul 27 alineatele (3) și (4)].

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – 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 
furnizarea unui produs pentru distribuție, 
consum sau uz pe piața Uniunii sau pe 
piața online în cursul unei activități 
comerciale, contra cost sau gratuit;

Justificare

Se dorește o referire la piața online, pe care nu există control în cazul în care produsul 
introdus pe piață este livrat direct la domiciliul consumatorilor, în special în cazul în care 
produsele sunt de dimensiuni reduse.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) este autentic, înseamnă că produsul 
sau orice prezentare a produsului nu 
include o marcă comercială, fără o 
autorizație din partea proprietarului 
mărcii comerciale, care este identică sau 
similară cu o marcă comercială 
înregistrată pentru produsul respectiv, 
astfel inducând în eroare consumatorii în 
ceea ce privește adevărata identitate a 
produsului;
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Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Autenticitatea produsului și existența unei mărci înregistrate indică faptul că produsul 
respectă standarde calitative recunoscute la nivel european.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul alineatelor (1) și (2), 
operatorii economici pun la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței o 
listă de verificare prin care explică modul 
de evaluare al parametrilor, conform 
alineatelor (1) și (2), și modul în care a 
fost estimat riscul posibil al unui produs 
pe baza unei astfel de liste de verificare. 
Autoritățile de supraveghere a pieței vor 
sprijini, la cerere, operatorii economici în 
efectuarea evaluării.

Justificare

În cazul produselor care nu fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, al standardelor 
UE sau al legislației naționale privind cerințele în domeniul sănătății și siguranței, trebuie să 
existe parametri clari pe baza cărora riscul să poată fi evaluat și definit în mod adecvat. 
Totuși, această evaluare nu ar trebui lăsată doar în seama operatorilor economici, ci ar 
trebui să existe un control din partea autorităților de supraveghere a pieței bazat cel puțin pe 
propriile declarații ale operatorilor economici, in care se arată cum a fost efectuată 
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evaluarea de risc. Acest lucru este relevant îndeosebi în cazul produselor importate, deoarece 
este posibil ca importatorii să aibă cunoștințe mai limitate cu privire la modul în care 
cerințele menționate la alineatul (2) se aplică unui produs importat.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Producătorii, importatorii și 
distribuitorii se asigură că pe produsele 
finale de consum se indică țara de origine 
a produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului final de 
consum nu permite acest lucru, că 
respectiva informație este prevăzută pe 
ambalaj ori într-un document care însoțește 
acel produs, precum materialele de la 
punctul de vânzare. Producătorii sau 
importatorii trebuie să se asigure că țara 
de origine este indicată pe toate produsele 
vândute în cadrul Uniunii Europene, 
indiferent dacă produsul este dintr-un stat 
membru al UE sau dintr-o țară terță. 
Distribuitorii verifică dacă producătorul 
sau importatorul a etichetat produsul de 
consum în mod corespunzător, înainte de 
vânzarea sau oferirea lui pe piața UE.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Indicarea țării de origine a 
produsului se face prin expresia „fabricat 
în” însoțită de numele țării de origine. 
Indicația poate fi formulată în orice limbă 
oficială a Uniunii Europene ușor de 
înțeles de consumatori sau de 
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consumatorii finali din statele membre în 
care bunurile urmează să fie 
comercializate. Indicația nu poate fi 
formulată în alt alfabet decât alfabetul 
latin în cazul produselor comercializate în 
țări a căror limbă utilizează alfabetul 
latin, în țările care utilizează un alt 
alfabet decât alfabetul latin, indicația 
trebuie, de asemenea, formulată în 
alfabetul latin.

Justificare

Este necesar să se precizeze modalitățile de aplicare a mărcii de origine și să se dea 
posibilitatea furnizorilor de a alege limba potrivită pentru grupul de consumatori vizat.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Indicarea țării de origine se scrie cu 
caractere clare, lizibile și care nu se pot 
șterge, este vizibilă în condiții normale de 
utilizare, este diferențiată clar de alte 
informații și este prezentată astfel încât să 
nu inducă în eroare și să nu creeze o 
impresie eronată cu privire la originea 
produsului.

Justificare

Este esențială garantarea autenticității și lipsei de manipulare a indicației de origine, ca 
măsură pentru informarea și siguranța consumatorilor.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Articolul 7 din regulament se aplică 
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produselor destinate consumatorilor 
finali, cu excepția produselor pescărești și 
de acvacultură, astfel cum sunt definite la 
articolul 1 din Regulamentul (CE) 
nr. 104/2000, și produselor alimentare, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul (2) 
este un stat membru al Uniunii, eticheta 
„fabricat în” poate face trimitere la 
Uniune sau la respectivul stat membru. De 
asemenea, se înscriu numele și adresa 
producătorului pe toate produsele de 
consum introduse pe piața UE.

Amendamentul 22

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, astfel cum au fost 
evaluate pe baza articolului 6, 
producătorii întocmesc o documentație 
tehnică. Documentația tehnică cuprinde, 
după caz:
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Înainte de introducerea pe piață a unui 
produs, importatorii sunt supuși acelorași 
obligații ca și producătorii din UE și, prin 
urmare, se asigură că produsul respectă 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4 și că producătorul respectă  
cerințele prevăzute la articolul 8, precum și 
că documentația tehnică ce însoțește 
produsul atestă conformitatea sa în 
privința eventualelor riscuri legate de 
acesta.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întrucât obligațiile prevăzute la 
articolul 8 alineatul (4) au la bază 
evaluarea riscurilor unui produs, care ar 
putea fi întemeiată pe diferite criterii și 
parametri din țări terțe, importatorul are 
responsabilitatea de a se asigura că 
producătorul străin a luat în considerare 
aceeași parametri ai UE, conform 
articolului 6, care vor fi raportați în 
documentația tehnică pe care o va fi 
furnizat-o importatorului.

Justificare

Trebuie să se asigure că evaluarea riscurilor efectuată de producătorii străini are la bază 
aceleași cerințe ale UE pentru produse care sunt importate în UE și pentru introducerea pe 
piața UE.
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței, precum și oricărui operator 
economic căruia i-au distribuit produsele 
lor, cu dovezi care justifică existența unor 
diferențe esențiale între modele sale.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 

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

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament pe baza nivelurilor minime 
comune propuse de Comisie și iau toate 
măsurile necesare asigurării punerii în 
aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficace, proporționale și 
disuasive. Statele membre notifică aceste 
dispoziții Comisiei până la [se introduce 
data - 3 luni de la data aplicării prezentului 
regulament] și notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le afectează. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie  
armonizate, proporționale cu perioada de 
timp, cu valoarea și cantitatea produselor 
neconforme introduse pe piață.
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