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Amendamentul 10
Salvatore Iacolino

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.

Or. it

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 11
Cristiana Muscardini

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, 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.
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Or. it

Amendamentul 12
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) 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 
speciale, 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.

Or. en

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 13
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
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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;

Or. en

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 14
Jörg Leichtfried

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 

(20) Este esențial să se asigure că toate 
produsele introduse pe piața UE sunt 
sigure, astfel încât să se garanteze un 
nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, printre altele. Subliniază 
că identificarea produsului, indicarea 
originii și trasabilitatea produselor de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare va 
contribui la identificarea unor măsuri
economice și la luarea de măsuri corective 
eficace împotriva produselor care nu 
prezintă siguranță, cum ar fi rechemarea 
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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 
sensul prezentului regulament.

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 ar trebui să figureze 
informații care să permită identificarea lor 
și a producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii ar trebui 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 această privință, 
Parlamentul European îndeamnă 
Comisia să înființeze o bază de date 
publice privind informații referitoare la 
siguranța produselor de consum, pentru a 
sensibiliza cu privire la produsele 
periculoase la nivel transfrontalier în 
cadrul pieței interne. Solicită Comisiei să 
permită specialiștilor în materie de 
siguranță a produselor, producătorilor, 
sindicatelor și organizațiilor de 
consumatori, precum și autorităților 
naționale să aibă acces la toate 
informațiile relevante, asigurând în 
același timp confidențialitatea necesară. 
În plus, operatorilor economici ar trebui 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 
sensul prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 15
Cristiana Muscardini

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 
sensul prezentului regulament.

(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 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 ar trebui să figureze 
informații care să permită identificarea lor 
și a producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii ar trebui 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 
ar trebui 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 
sensul prezentului regulament.

Or. it
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Amendamentul 16
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Un sistem simplificat, fiabil și 
armonizat de marcare și de certificare la 
nivel european este indispensabil pentru 
ca întreprinderile și consumatorii să fie 
vizate de acesta.

Or. fr

Amendamentul 17
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Marcarea originii produselor 
trebuie să se bazeze pe un caiet de sarcini 
și de criterii stricte.

Or. fr

Amendamentul 18
Christofer Fjellner

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 19
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Deși siguranța produselor este un concept important, nu este stabilit în mod obiectiv că 
indicarea originii contribuie la siguranță, iar o abordare nelegislativă și voluntară ar fi de 
preferat. În plus, valoarea adăugată a unei mărci de origine obligatorii ar fi îndoielnică, 
având în vedere că dispozițiile articolului 8 ar permite o trasabilitate necesară și suficientă.

Amendamentul 20
Christofer Fjellner

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. În speță, indicarea țării de 
origine poate contribui 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. 
Indicarea originii ar trebui să fie 
voluntară, în cazul în care aceasta este 
avantajoasă din punct de vedere 
comercial pentru producător.

Or. en

Amendamentul 21
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Considerentul 21
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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) Subliniază necesitatea trasabilității 
produselor și a etichetelor de identificare 
pentru a stabili țara de origine a 
produsului și producătorul responsabil. 
Este vital să se asigure o trasabilitate 
fiabilă pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unui produs, dar să se asigure 
totodată că acest lucru nu duce la 
creșterea sarcinilor administrative.
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, la posibilitatea 
consumatorului de a fi informat cu privire 
la sustenabilitatea unui produs în ceea ce 
privește standardele sociale, de mediu, de 
producție și de calitate, precum și la 
siguranța produsului în sine. 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. Prin urmare, invită 
Comisia să joace un rol mai activ în 
coordonarea activităților autorităților 
europene de supraveghere a pieței, ale 
autorităților vamale și ale autorităților 
competente ale statelor membre și ale 
țărilor terțe.

Or. en
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Amendamentul 22
Salvatore Iacolino

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. 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. Indicarea 
originii materialelor care compun
produsul furnizează consumatorului o 
informație completă. Astfel de informații 
pot înlesni sarcina autorităților de 
supraveghere a pieței de a urmări 
proveniența produsului până la locul de 
producție efectiv și permit stabilirea unei 
legături cu autoritățile din țările de origine 
în cadrul cooperării bilaterale sau 
multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare.

Or. it

Justificare

Indicarea țării de origine nu furnizează consumatorului o informație completă cu privire la 
proveniența reală a produsului și, prin urmare, este completată de informația privind 
materialele care îl compun.

Amendamentul 23
Marielle de Sarnez

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

(21a) În ceea ce privește rolul 
autorităților de supraveghere a pieței, 
trebuie desfășurate campanii de 
informare și de sensibilizare a publicului, 
pentru a permite consumatorilor să le 
sesizeze ori de câte ori este necesar.

Or. fr

Amendamentul 24
Jörg Leichtfried

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 ar trebui să 
stabilească regimul sancțiunilor aplicabile 
în cazul încălcării prezentului regulament 
și să asigure punerea lor în aplicare. Este 
vital ca sancțiunile să fie armonizate în 
toate statele membre, pentru a evita 
importul și distribuția în mai mare 
măsură în state în care sancțiunile sunt 
mai puțin stricte decât în altele. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie proporționale în 
ceea ce privește cantitatea, valoarea 
produselor și durata de timp pentru care 
au fost disponibile pe piață, precum și 
eficace și inhibitoare.

Or. en

Amendamentul 25
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă
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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 online, indiferent dacă 
sunt noi, folosite sau recondiționate, care 
îndeplinesc oricare dintre următoarele 
criterii:

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

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. 

Or. de

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)].
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Amendamentul 27
Jörg Leichtfried

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește evoluția operațiunilor 
de vânzare și a celor vamale online prin 
internet, trebuie atrasă atenția asupra 
dificultăților cu care se confruntă 
autoritățile de supraveghere a pieței 
atunci când iau măsuri împotriva 
produselor periculoase vândute online. 
Pentru a soluționa aceste provocări 
privind controalele adecvate ale 
produselor importate, solicită Comisiei să 
furnizeze instrumente speciale pentru 
autoritățile vamale, pe de o parte, și 
pentru o cooperare sporită între 
autoritățile de aplicare a legii, pe de altă 
parte. Recunoaște 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; prin urmare, 
solicită Comisiei să consolideze și să 
standardizeze controalele și 
supravegherea pieței în ceea ce privește 
produsele cumpărate prin internet. În 
plus, subliniază că Comisia și 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.

Or. en

Amendamentul 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Or. en

Amendamentul 29
Salvatore Iacolino

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;

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 30
Cristiana Muscardini

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

Or. en

Amendamentul 31
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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.

Or. en

Justificare

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.
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Amendamentul 32
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(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.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(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.

Or. en

Justificare

Deși siguranța produselor este un concept important, nu este stabilit în mod obiectiv că 
indicarea originii contribuie la siguranță, iar o abordare nelegislativă și voluntară ar fi de 
preferat. În plus, valoarea adăugată a unei mărci de origine obligatorii ar fi îndoielnică, 
având în vedere că dispozițiile articolului 8 ar permite o trasabilitate necesară și suficientă.

Amendamentul 33
Christofer Fjellner
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Christofer Fjellner

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 și importatorii sunt 
încurajați să se asigure 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 poate fi prevăzută pe 
ambalaj ori într-un document care însoțește 
respectivul produs în mod voluntar, dacă 
așa ceva este avantajos din punct de 
vedere comercial pentru ei.

Or. en

Amendamentul 35
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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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 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. În cazul în care părți substanțiale 
ale producției sunt realizate în țări 
diferite, se indică toate aceste țări de 
origine în ordinea ponderii lor în lanțul 
valoric;

Or. de

Amendamentul 36
Jörg Leichtfried

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 și importatorii produselor 
trebuie să indice țara de origine pentru a 
permite trasabilitatea produselor în cadrul 
lanțului de aprovizionare. În plus, 
indicarea țării de origine are un rol 
esențial în ceea ce privește rechemarea 
sau retragerea produselor periculoase de 
pe piața UE. Producătorii sau 
importatorii trebui 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. În 
cazurile în care dimensiunea și/sau natura 
produsului nu permit indicarea originii 
produsului, respectiva informație trebuie
prevăzută pe ambalaj ori într-un document 
de însoțire.

Or. en
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Amendamentul 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 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, precum materialele de 
la punctul de vânzare.

Or. en

Amendamentul 38
Salvatore Iacolino

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 și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului, precum și a materialelor care 
îl compun 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.

Or. it

Justificare

Indicarea țării de origine nu furnizează consumatorului o informație completă cu privire la 
proveniența reală a produsului și, prin urmare, este completată de informația privind 
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materialele care îl compun.

Amendamentul 39
Daniel Caspary

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

Or. en

Amendamentul 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Indicarea țării de origine a 
produsului se formulează prin cuvintele 
„fabricat în” urmate de numele țării de 
origine. Indicația poate fi formulată în 
orice limbă oficială a Uniunii Europene 
ușor de înțeles de consumatori sau de 
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 
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alfabetul latin.

Or. it

Amendamentul 41
Daniel Caspary

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cuvintele „fabricat în” împreună cu 
numele țării de origine indică originea 
bunurilor. Marcarea poate fi în orice 
limbă oficială a UE, care este ușor de 
înțeles de către clienții finali din statele 
membre în care mărfurile urmează a fi 
comercializate sau în limba engleză prin 
folosirea sintagmei „made in” urmată de 
denumirea în limba engleză a țării de 
origine. Marcarea nu se poate realiza 
decât cu caracterele alfabetului latin 
pentru produsele comercializate în țările a 
căror limbă folosește alfabetul latin.

Or. en

Amendamentul 42
Daniel Caspary

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Articolul 7 din regulament se aplică 
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 
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Parlamentului European și al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 43
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Hans-Peter Martin

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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 45
Christofer Fjellner
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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.

eliminat

Or. en

Justificare

Produsele de consum vândute pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să se conformeze 
standardelor pentru a îndeplini cerințele de siguranță menționate în directivele UE. Prin 
urmare, indicare originii ar fi irelevantă pentru punerea în aplicare a standardelor. 
Supravegherea pieței este esențială în această privință.

Amendamentul 46
Jörg Leichtfried

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. 
Denumirea și adresa producătorului ar 
trebui furnizate, de asemenea, pe toate 
produsele de consum introduse pe piața 
UE. Informațiile privind originea 
produselor vor spori eficacitatea 
autorităților de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește depistarea produselor 
periculoase pe piața UE. 

Or. en
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Amendamentul 47
Jörg Leichtfried

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Solicită Comisiei să se asigure că 
producătorii ar trebui să furnizeze 
autorităților publice, în plus față de 
etichetarea „fabricat în”, informații cu 
privire la siguranța produselor lor. 
Subliniază că distribuitorii ar trebui să 
aibă obligații stricte de a verifica dacă 
producătorul sau importatorul a etichetat 
produsul de consum în forma 
corespunzătoare, înainte de vânzarea sau 
oferirea lui pe piața UE.

Or. en

Amendamentul 48
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Mărfurile pot fi scutite de indicarea 
originii din motive de ordin tehnic sau 
comercial. De asemenea, mărfurile pot fi 
scutite de indicarea originii în cazul în 
care normele de origine în sine determină 
țara de origine, fără a oferi informații 
corespunzătoare consumatorului, adică în 
acele cazuri în care produsul este 
rezultatul unui lanț de producție complex, 
diversificat și transnațional sau valoarea 
adăugată a produsului oferită în țara de 
prelucrare finală considerabilă nu este 
semnificativă.

Or. en
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Justificare

Normele de origine nepreferențiale se află la baza sistemului comercial internațional atunci 
când se stabilește țara de origine. Deoarece lanțurile de producție devin din ce în ce mai 
diversificate și globalizate, indicațiile privind țara de origine induc adesea în eroare 
consumatorul, acesta având falsa impresie că produsul a fost în întregime sau măcar într-o 
mare parte fabricat în țara menționată pe etichetă.

Amendamentul 49
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, în scopul de a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii testează prin 
eșantionare produsele puse la dispoziție pe 
piață, investighează plângerile și păstrează 
un registru de plângeri, produse 
neconforme și produse rechemate și 
informează distribuitorii cu privire la orice
astfel de activități de monitorizare.

(3) Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, astfel cum au fost 
evaluate pe baza articolului 6, în scopul de
a proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, producătorii încredințează 
unui organism terț independent sarcina 
de a efectua verificări ale conformității, 
testează prin eșantionare produsele puse la 
dispoziție pe piață, investighează plângerile 
și păstrează un registru de plângeri, 
produse neconforme și produse rechemate 
și informează distribuitorii cu privire la 
orice astfel de activități de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 50
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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 

Proporțional cu riscurile posibile 
prezentate de un produs, astfel cum au fost 



PE514.717v02-00 28/36 AM\1000100RO.doc

RO

întocmesc o documentație tehnică. 
Documentația tehnică cuprinde, după caz:

evaluate pe baza articolului 6, 
producătorii întocmesc o documentație 
tehnică. Documentația tehnică cuprinde, 
după caz:

Or. en

Amendamentul 51
Marielle de Sarnez

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 se supun acelorași 
obligații ca și producătorii europeni și se 
asigură, astfel, că produsul respectă cerința 
generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4 și că producătorul respectă 
cerințele prevăzute la articolul 8 
alineatele (4), (6) și (7).

Or. fr

Amendamentul 52
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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documentația tehnică pe care o va fi 
furnizat-o importatorului.

Or. en

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.

Amendamentul 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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. 

Or. en

Amendamentul 54
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

dispoziție, cu excepția cazului în care 
produsul poate fi utilizat în condiții de 
siguranță și conform destinației prevăzute 
de producător în lipsa unor astfel de 
instrucțiuni și informații de siguranță.

Or. de

Amendamentul 55
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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.

Or. en

Amendamentul 56
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 57
Cristiana Muscardini

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.

Or. en

Amendamentul 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 

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

pus la dispoziție pe piața Uniunii sau 
online nu prezintă siguranță sau nu este în 
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.

Or. en

Amendamentul 59
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 13 eliminat
Scutirea producătorilor, a importatorilor 
și a distribuitorilor de la anumite obligații
(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 
alineatele (3) și (5) nu se aplică în cazul 
în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
(a) doar un număr limitat de produse bine 
identificate nu prezintă siguranță;
(b) producătorul, importatorul sau 
distribuitorul pot demonstra că riscul este 
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pe deplin sub control și nu mai poate 
pune în pericol sănătatea și siguranța 
persoanelor;
(c) produsul prezintă un risc a cărui 
cauză, chiar dacă este cunoscută, nu 
reprezintă o informație utilă pentru 
autorități sau pentru public.
(2) Comisia poate, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să stabilească 
situațiile care îndeplinesc condițiile de la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 19 alineatul (3).
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, determinând produsele, 
categoriile sau grupurile de produse 
pentru care, din cauza nivelului lor scăzut 
de risc, informațiile menționate la 
articolul 8 alineatul (7) și la articolul 10 
alineatul (3) nu trebuie să fie indicate pe 
produsul propriu-zis.

Or. en

Amendamentul 60
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru toate produsele, categoriile sau 
grupurile de produse care, din cauza 
caracteristicilor lor specifice sau condițiilor 
specifice de difuzare sau de utilizare, sunt 
susceptibile să prezinte un risc pentru 
sănătatea și siguranța persoanelor, Comisia 
solicită operatorilor economici care 
introduc pe piață și pun la dispoziție pe 
piață aceste produse să stabilească sau să 
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trasabilitate. utilizeze un sistem de trasabilitate.

Or. en

Amendamentul 61
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul de trasabilitate constă în 
colectarea și stocarea datelor prin mijloace 
electronice care să permită identificarea 
produsului și a operatorilor economici 
implicați în lanțul său de aprovizionare, 
precum și în amplasarea unui suport de 
date pe produs, pe ambalajul acestuia sau 
pe documentele de însoțire pentru a 
permite accesul la datele respective.

(2) Sistemul de trasabilitate constă în 
colectarea și stocarea datelor prin mijloace 
electronice care să permită identificarea 
produsului și a operatorilor economici 
implicați în lanțul său de aprovizionare, 
inclusiv producători din UE sau 
producători străini, precum și în 
amplasarea unui suport de date pe produs, 
pe ambalajul acestuia sau pe documentele 
de însoțire pentru a permite accesul la 
datele respective. Sistemul de trasabilitate 
se aplică atât produselor fabricate intern, 
cât și celor importate.

Or. en

Amendamentul 62
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 63
Marielle de Sarnez

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 și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, 
armonizate, proporționale și disuasive. 
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei până la [se introduce data – trei
luni înainte de data aplicării prezentului 
regulament] și notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le afectează.

Or. fr

Amendamentul 64
Jörg Leichtfried

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 

(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 – trei luni înainte de data 
aplicării prezentului regulament] și notifică 
fără întârziere orice modificare ulterioară 
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care le afectează. care le afectează. Sancțiunile prevăzute 
pot fi proporționale cu cantitatea, 
valoarea bunurilor și durata de timp 
pentru care au fost disponibile pe piață.

Or. en


