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Amendamentul 1
Carl Schlyter

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că globalizarea și creșterea 
externalizării serviciilor, precum și a 
comerțului internațional înseamnă că pe 
piețele din întreaga lume se 
comercializează mai multe produse; 
consideră că este esențială cooperarea mai 
strânsă între regulatorii de la nivel mondial 
și alte părți interesate din domeniul 
siguranței produselor de consum în vederea 
abordării provocărilor pe care le prezintă 
lanțurile de aprovizionare complexe și 
volumul mai mare de schimburi;

1. subliniază că globalizarea și creșterea 
externalizării serviciilor, precum și a 
comerțului internațional înseamnă că pe 
piețele din întreaga lume se 
comercializează mai multe produse; 
consideră că este esențială cooperarea mai 
strânsă între regulatorii de la nivel mondial 
și alte părți interesate din domeniul 
siguranței produselor de consum în vederea 
abordării provocărilor pe care le prezintă 
lanțurile de aprovizionare complexe și 
volumul mai mare de schimburi; se 
așteaptă ca, în cadrul revizuirii DSGP, să 
se propună dispoziții privind 
supravegherea pieței care să prevadă 
răspunderea efectivă a întreprinderilor 
pentru întregul lanț de aprovizionare al 
produselor lor;

Or. en

Amendamentul 2
Carl Schlyter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este esențială existența 
unui singur sistem de control pentru 
partenerii și producătorii noștri comerciali 
din țările terțe care își plasează produsele 
pe piața UE; este de părere că, atunci când 
pregătește o propunere de revizuire a 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor, Comisia ar trebui să analizeze 

3. subliniază că este esențială existența 
unui singur sistem de control pentru 
partenerii și producătorii noștri comerciali 
din țările terțe care își plasează produsele 
pe piața UE, cu condiția ca standardele 
sale să fie cel puțin egale cu standardele 
cele mai înalte din oricare dintre statele 
membre ale UE; este de părere că, atunci 
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cu seriozitate posibilitatea includerii 
dispozițiilor din DSGP referitoare la 
supravegherea pieței în noul cadru 
legislativ;

când pregătește o propunere de revizuire a 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor, Comisia ar trebui să analizeze 
cu seriozitate posibilitatea includerii 
dispozițiilor din DSGP referitoare la 
supravegherea pieței în noul cadru 
legislativ;

Or. en

Amendamentul 3
David Martin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este esențială existența 
unui singur sistem de control pentru 
partenerii și producătorii noștri comerciali 
din țările terțe care își plasează produsele 
pe piața UE; este de părere că, atunci când 
pregătește o propunere de revizuire a 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor, Comisia ar trebui să analizeze 
cu seriozitate posibilitatea includerii 
dispozițiilor din DSGP referitoare la 
supravegherea pieței în noul cadru 
legislativ;

3. subliniază că este importantă existența 
unui singur sistem de control pentru 
partenerii și producătorii noștri comerciali 
din țările terțe care își plasează produsele 
pe piața UE; este de părere că, atunci când 
pregătește o propunere de revizuire a 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor, Comisia trebuie să includă 
dispozițiile din DSGP referitoare la 
supravegherea pieței în noul cadru 
legislativ; 

Or. en

Amendamentul 4
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să analizeze utilitatea 
instituirii unor sisteme similare cu 
sistemul RAPEX – CHINA pentru alți 
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parteneri comerciali, în special pentru cei 
ale căror produse au fost notificate în 
sistemul RAPEX;

Or. en

Amendamentul 5
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța trasabilității 
produselor și a etichetelor de identificare 
pentru a stabili țara de origine a 
produsului și fabricantul responsabil;

Or. en

Amendamentul 6
Cristiana Muscardini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște că tot mai multe produse 
provenite din țările terțe sunt cumpărate 
on line de către consumatori, care se poate 
să nu fie conștienți că aceste produse nu 
respectă neapărat standardele europene și 
pot prezenta pericole pentru utilizatorii 
lor; observă că produsele cumpărate de 
consumatori on line din țările terțe 
reprezintă o provocare pentru autoritățile 
vamale și de supraveghere a pieței; invită
Comisia să analizeze posibile soluții la 
această problemă, consolidând în același 
timp încrederea consumatorilor în comerțul 
electronic.

5. recunoaște creșterea numărului de 
produse cumpărate on line de către 
consumatori care provin din țări terțe și 
care nu respectă standardele europene, 
punând astfel în pericol siguranța și 
sănătatea consumatorilor; invită Comisia 
să intensifice și să standardizeze 
controalele vamale asupra produselor
cumpărate pe internet și să supravegheze 
piața, acordând o atenție deosebită 
produselor care pot provoca daune directe 
consumatorilor, precum produsele 
farmaceutice și cele alimentare;
îndeamnă Comisia să analizeze posibile 
soluții la această problemă pentru a 
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consolida încrederea consumatorilor în 
comerțul electronic.

Or. it

Amendamentul 7
David Martin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște că tot mai multe produse 
provenite din țările terțe sunt cumpărate on 
line de către consumatori, care se poate să 
nu fie conștienți că aceste produse nu 
respectă neapărat standardele europene și 
pot prezenta pericole pentru utilizatorii lor; 
observă că produsele cumpărate de 
consumatori on line din țările terțe 
reprezintă o provocare pentru autoritățile 
vamale și de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să analizeze posibile soluții la 
această problemă, consolidând în același 
timp încrederea consumatorilor în 
comerțul electronic.

5. recunoaște că tot mai multe produse 
provenite din țările terțe sunt cumpărate on 
line de către consumatori, care se poate să 
nu fie conștienți că aceste produse nu 
respectă neapărat standardele europene și 
pot prezenta pericole pentru utilizatorii lor; 
observă că produsele cumpărate de 
consumatori on line din țările terțe 
reprezintă o provocare pentru autoritățile 
vamale și de supraveghere a pieței; invită 
Comisia să analizeze posibile soluții la 
această problemă.

Or. en


