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Amendamentul 23
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 24
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul de a garanta libera circulație 
a produselor în Uniune, este necesar să se 
asigure că acestea îndeplinesc cerințe care 
garantează un nivel ridicat de protecție a 
intereselor publice, precum sănătatea și 
siguranța în general, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, protecția 
consumatorilor, protecția mediului și
siguranța publică. Asigurarea respectării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată concurența loială pe 
piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

(1) În scopul de a garanta drepturile 
lucrătorilor și ale consumatorilor din UE 
și din țări terțe care fac schimburi 
comerciale cu UE, este necesar să se 
asigure că produsele care intră pe piața 
UE îndeplinesc cerințe care garantează un 
nivel ridicat de protecție a intereselor 
publice, precum sănătatea și siguranța în 
general, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, protecția consumatorilor și a 
lucrătorilor și a drepturilor lor de bază, 
protecția mediului și siguranța publică. 
Asigurarea respectării cu strictețe a unor 
astfel de cerințe este esențială pentru 
protecția adecvată a acestor interese. Prin 
urmare, sunt necesare norme privind 
supravegherea pieței și privind controalele 
produselor introduse în Uniune din țări 
terțe.

Or. en
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Amendamentul 25
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul de a garanta libera circulație a 
produselor în Uniune, este necesar să se 
asigure că acestea îndeplinesc cerințe care 
garantează un nivel ridicat de protecție a 
intereselor publice, precum sănătatea și 
siguranța în general, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, protecția 
consumatorilor, protecția mediului și 
siguranța publică. Asigurarea respectării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată concurența loială pe 
piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

(1) În scopul de a garanta libera circulație a 
produselor în Uniune, este necesar să se 
asigure că acestea îndeplinesc cerințe care 
garantează un nivel ridicat de protecție a 
intereselor publice, precum sănătatea și 
siguranța în general, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, practicile comerciale 
loiale, protecția consumatorilor, protecția 
mediului, protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală și siguranța 
publică. Asigurarea respectării cu strictețe 
a unor astfel de cerințe este esențială pentru 
protecția adecvată a acestor interese și 
pentru a crea condiții în care să fie 
stimulată, online și offline, concurența 
loială pe piața mărfurilor din Uniune. Prin 
urmare, sunt necesare norme privind 
supravegherea, online și offline, a pieței și 
privind controalele produselor introduse în 
Uniune din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 26
Franck Proust

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul de a garanta libera circulație a 
produselor în Uniune, este necesar să se 
asigure că acestea îndeplinesc cerințe care 
garantează un nivel ridicat de protecție a 
intereselor publice, precum sănătatea și 
siguranța în general, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, protecția 

(1) În scopul de a garanta libera circulație a 
produselor în Uniune, este necesar să se 
asigure că acestea îndeplinesc cerințe care 
garantează un nivel ridicat de protecție a 
intereselor publice, precum sănătatea și 
siguranța în general, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, protecția 
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consumatorilor, protecția mediului și 
siguranța publică. Asigurarea respectării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată concurența loială pe 
piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

consumatorilor, protecția proprietății 
intelectuale, protecția mediului și 
siguranța publică. Asigurarea respectării cu 
strictețe a unor astfel de cerințe este 
esențială pentru protecția adecvată a 
acestor interese și pentru a crea condiții în 
care să fie stimulată concurența loială pe 
piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

Or. fr

Amendamentul 27
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 28
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să integreze dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008, ale 

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

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

Or. en

Amendamentul 29
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 30
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 31
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

vulnerabilitatea specifică potențială a 
consumatorilor, spre deosebire de cazul 
utilizatorilor profesioniști, precum și de 
vulnerabilitatea tot mai mare a anumitor 
categorii de consumatori, precum copiii, 
persoanele în vârstă sau persoanele cu 
handicap. Autoritățile de supraveghere a 
pieței continuă să aplice principiul 
precauției în cazurile în care dovezile 
științifice nu oferă o certitudine a 
siguranței unui produs.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 32
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

specifică potențială a consumatorilor, spre 
deosebire de cazul utilizatorilor 
profesioniști, precum și de vulnerabilitatea 
tot mai mare a anumitor categorii de 
consumatori, precum copiii, persoanele în 
vârstă sau persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 33
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, dacă autorităților 
responsabile cu controlul produselor care 
intră pe piața Uniunii li se va impune să 
efectueze controale la o scară adecvată se 
va contribui la sporirea siguranței pieței 
Uniunii pentru produse. Pentru a crește 
eficiența acestor controale, ar trebui 
intensificate cooperarea și schimbul de 
informații între autoritățile menționate și 
autoritățile de supraveghere a pieței cu 
privire la produsele care prezintă un risc.

(20) Prin urmare, dacă autorităților 
responsabile cu controlul produselor care 
intră pe piața Uniunii li se va impune să 
efectueze controale la o scară adecvată se 
va contribui la sporirea siguranței pieței 
Uniunii pentru produse. Pentru a crește 
eficiența acestor controale, ar trebui 
intensificate cooperarea și schimbul de 
informații între autoritățile menționate și 
autoritățile de supraveghere a pieței cu 
privire la produsele care prezintă un risc. 
Având în vedere importanța în creștere a 
importurilor în UE și îngrijorările 
exprimate de părțile interesate cu privire 
la controalele insuficiente la frontiere, 
Comisia va monitoriza și va evalua 
funcționarea generală a controalelor la 
frontierele externe și va adresa 
recomandări statelor membre în cazul 
unor deficiențe relevante.

Or. en

Amendamentul 34
Cristiana Muscardini
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să aibă autoritatea de a distruge, 
de a face inutilizabile sau de a dispune 
distrugerea produselor de către operatorul 
economic în cauză, în cazul în care 
consideră că aceste măsuri sunt necesare și 
proporționale pentru a garanta că mărfurile 
respective nu mai pot prezenta nicio 
amenințare.

(21) Autoritățile de supraveghere a pieței 
ar trebui să aibă autoritatea de a distruge, 
de a face inutilizabile sau de a dispune 
distrugerea sau retragerea produselor de 
către operatorul economic în cauză, care 
operează online sau offline, în cazul în 
care consideră că aceste măsuri sunt 
necesare și proporționale pentru a garanta 
că mărfurile respective nu mai pot prezenta 
nicio amenințare și pentru a evita punerea 
la dispoziție a unor produse ilegale pe 
piață.

Or. en

Amendamentul 35
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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



AM\941289RO.doc 11/40 PE514.716v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 36
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească un echilibru între transparență, 
prin oferirea cantității maxime posibile de 
informații către public, și păstrarea 
confidențialității, de exemplu, din motive 
legate de protecția datelor cu caracter 
personal, secretul comercial sau protejarea 
activităților de anchetă, în conformitate cu 
normele privind confidențialitatea în 
temeiul legislației naționale aplicabile sau, 
în ceea ce privește Comisia, al 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei. În contextul 
prezentului regulament, se aplică 
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 și 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date.

(30) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească un echilibru între transparență, 
prin oferirea cantității maxime posibile de 
informații către public, și păstrarea 
confidențialității, de exemplu, din motive 
legate de protecția datelor cu caracter 
personal sau protejarea activităților de 
anchetă, în conformitate cu normele 
privind confidențialitatea în temeiul 
legislației naționale aplicabile. În contextul 
prezentului regulament, se aplică 
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 și 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date.

Or. en
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Amendamentul 37
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Informațiile comunicate reciproc de 
autoritățile competente ar trebui să 
beneficieze de garanțiile cele mai stricte de 
confidențialitate și secret profesional și să 
fie tratate astfel încât să nu fie compromise 
anchetele, iar reputația operatorilor 
economici să nu fie afectată.

(31) Informațiile comunicate reciproc de 
autoritățile competente ar trebui să 
beneficieze de garanțiile cele mai stricte de 
confidențialitate și secret profesional și să 
fie tratate astfel încât să nu fie compromise 
anchetele.

Or. en

Amendamentul 38
George Sabin Cutaș

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive.

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive, pentru a 
descuraja agenții economici necinstiți să 
introducă în mod intenționat produse 
periculoase sau neconforme pe piața 
internă.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 39
George Sabin Cutaș

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 40
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Supravegherea pieței ar trebui să fie 
finanțată cel puțin parțial prin taxe 
percepute de la operatorii economici, 
atunci când aceștia trebuie să ia măsuri 
corective la solicitarea autorităților de 
supraveghere a pieței sau atunci când 
autoritățile respective sunt obligate ele 
însele să ia măsuri corective.

(34) Supravegherea pieței ar trebui să fie 
finanțată cel puțin parțial prin taxe 
percepute de la operatorii economici, 
atunci când aceștia trebuie să ia măsuri 
corective la solicitarea autorităților de 
supraveghere a pieței sau atunci când 
autoritățile respective sunt obligate ele 
însele să ia măsuri corective. Taxele 
respective nu ar trebui suportate de către 
consumatori și, prin urmare, nu ar trebui 
să fie incluse în prețul de vânzare cu 
amănuntul al unui produs.

Or. en

Amendamentul 41
George Sabin Cutaș
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Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 42
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume, pe de o parte, 
garantarea faptului că produsele prezente 
pe piață și reglementate de legislația 
Uniunii îndeplinesc cerințe care asigură un 
nivel ridicat de protecție a sănătății, a 
siguranței și a altor interese publice iar, pe 
de altă parte, asigurarea funcționării pieței 
interne prin definirea unui cadru de 
supraveghere coerentă a pieței, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre, deoarece atingerea acestui 
obiectiv impune un grad foarte înalt de 
cooperare, interacțiune și omogenitate în 
funcționarea tuturor autorităților 
competente ale tuturor statelor membre și, 

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

competente ale tuturor statelor membre și, 
având în vedere amploarea și efectele sale, 
el poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, menționat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii obiectivului avut în vedere.

Or. en

Amendamentul 43
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Franck Proust

Propunere de regulament
Considerentul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 45
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 46
Paul Murphy
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 47
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 48
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 49
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Cristiana Muscardini
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 51
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „autoritate de supraveghere a pieței” 
înseamnă o autoritate a unui stat membru 

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

responsabilă cu supravegherea pieței fie 
online, fie offline pe teritoriul acestuia;

Or. en

Amendamentul 53
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) „produs care prezintă un risc”: 
înseamnă un produs care are potențialul de 
a afecta în mod negativ sănătatea și 
siguranța persoanelor în general, sănătatea 
și siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorului, mediul, protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală 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. fr

Amendamentul 54
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „produs care prezintă un risc” 
înseamnă un produs care are potențialul de 
a afecta în mod negativ sănătatea și 
siguranța persoanelor în general, sănătatea 
și siguranța la locul de muncă, protecția 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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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

Amendamentul 55
Paul Murphy

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 56
Cristiana Muscardini
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 57
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 58
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Supravegherea pieței se organizează și 
se desfășoară în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a garanta faptul că 
produsele care prezintă un risc nu sunt puse 
la dispoziție pe piața Uniunii și că, dacă 
aceste produse au fost puse la dispoziție, 
sunt luate măsuri eficiente pentru 

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

Or. it

Justificare

Modificarea este utilizată pentru a specifica și consolida previziunea în propunerea Comisiei.

Amendamentul 59
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punerea în aplicare a activităților de 
supraveghere a pieței și a controalelor la 
frontierele externe este monitorizată de 
către statele membre, care prezintă anual 
Comisiei un raport privind aceste activități 

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

și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate, modul în care au fost efectuate 
verificările și evaluările riscurilor și 
resursele disponibile. Aceste informații 
sunt transmise de toate statele membre. 
Statele membre pot pune la dispoziția 
publicului un rezumat al acestor rezultate.

Or. en

Amendamentul 61
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 62
Salvatore Iacolino

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 63
Daniel Caspary

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să contribuie pe deplin la 
accelerarea armonizării sistemelor de 
control vamal în cooperare cu autoritățile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 64
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, autoritățile de supraveghere a 
pieței avertizează, într-un interval de timp 
adecvat, utilizatorii de pe propriul teritoriu 
în legătură cu produsele pe care le-au 
identificat ca prezentând un risc.

În cazul unui risc cunoscut sau emergent, 
conform articolului 6 alineatul (1), 
autoritățile de supraveghere a pieței 
avertizează, într-un interval de timp 
adecvat, utilizatorii de pe propriul teritoriu 
în legătură cu produsele pe care le-au 
identificat ca prezentând un risc.
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Or. en

Amendamentul 65
Paul Murphy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ele cooperează cu operatorii economici și 
sindicatele pentru a preveni sau a reduce 
riscurile provocate de produse puse la 
dispoziție de către operatorii economici 
respectivi și elaborează orientări pentru 
aderarea la coduri de bune practici.

Or. en

Amendamentul 66
Paul Murphy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferă consumatorilor și altor părți 
interesate posibilitatea de a prezenta 
plângeri referitoare la aspecte legate de 
siguranța produselor, activitățile de 
supraveghere a pieței și riscurile asociate 
produselor și de a urmări aceste plângeri, 
după caz;

(a) oferă consumatorilor și altor părți 
interesate, inclusiv sindicatelor,
posibilitatea de a prezenta plângeri 
referitoare la aspecte legate de siguranța 
produselor, activitățile de supraveghere a 
pieței și riscurile asociate produselor și de a 
urmări aceste plângeri, după caz;

Or. en

Amendamentul 67
Cristiana Muscardini
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Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obligații generale ale operatorilor 
economici

Obligații generale ale producătorilor și 
importatorilor

Or. en

Amendamentul 68
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cerere, operatorii economici și, 
după caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței toate documentele 
și informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, într-o 
limbă care să poată fi ușor înțeleasă de 
acestea.

(1) La cerere, producătorii, importatorii și, 
după caz, organismele de evaluare a 
conformității pun la dispoziția autorităților 
de supraveghere a pieței toate documentele 
și informațiile pe care acestea le solicită 
pentru a-și desfășura activitatea, într-o 
limbă care să poată fi ușor înțeleasă de 
acestea.

Or. en

Amendamentul 69
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 70
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Producătorii și importatorii cu sediul 
în afara Uniunii desemnează un 
reprezentant unic cu sediul în Uniune în 
vederea supravegherii pieței.

Or. en

Amendamentul 71
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 72
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii economici furnizează 
autorităților de supraveghere a pieței toate 
informațiile necesare, inclusiv cele care 
permit identificarea exactă a produsului și 
facilitează trasarea sa.

(2) Producătorii și importatorii furnizează 
autorităților de supraveghere a pieței toate 
informațiile necesare, inclusiv cele care 
permit identificarea exactă a produsului și 
facilitează trasarea sa.

Or. en

Amendamentul 73
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Producătorii cu sediul în afara 
Uniunii desemnează un reprezentant unic 
autorizat cu sediul în Uniune în vederea 
supravegherii pieței.

Or. en

Amendamentul 74
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 75
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 76
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 77
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 78
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 79
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea riscurilor se bazează pe dovezile 
științifice sau tehnice disponibile.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 80
Paul Murphy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 81
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 82
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 83
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 84
Paul Murphy

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un produs a cărui punere în liberă 
circulație a fost suspendată de către 
autoritățile responsabile cu controalele la 

(1) Un produs a cărui punere în liberă 
circulație a fost suspendată de către 
autoritățile responsabile cu controalele la 
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frontierele externe în temeiul articolului 14 
este pus în liberă circulație dacă, în termen 
de trei zile lucrătoare de la suspendarea 
punerii în liberă circulație, acestor 
autorități nu li s-a solicitat de către 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
continue suspendarea sau dacă acestea au 
fost informate de autoritățile de 
supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc, cu condiția ca toate 
celelalte cerințe și formalități legate de 
punerea în liberă circulație să fie 
îndeplinite.

frontierele externe în temeiul articolului 14 
este pus în liberă circulație dacă, în termen 
de cinci zile lucrătoare de la suspendarea 
punerii în liberă circulație, acestor 
autorități nu li s-a solicitat de către 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
continue suspendarea sau dacă acestea au 
fost informate de autoritățile de 
supraveghere a pieței că produsul nu 
prezintă un risc, cu condiția ca toate 
celelalte cerințe și formalități legate de 
punerea în liberă circulație să fie 
îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 85
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Trebuie să existe o cooperare și 
schimburi eficiente de informații între 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre, între diferitele autorități 
din fiecare stat membru și între autoritățile 
de supraveghere a pieței, Comisie și 
agențiile relevante ale Uniunii referitoare la 
programele de supraveghere a pieței și la 
toate aspectele legate de produsele care 
prezintă un risc.

(1) Trebuie să existe o cooperare și 
schimburi eficiente de informații între 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre, între diferitele autorități 
din fiecare stat membru și între autoritățile 
de supraveghere a pieței, Comisie și 
agențiile relevante ale Uniunii referitoare la 
programele de supraveghere a pieței și la 
toate aspectele legate de produsele care 
prezintă un risc, fie în ceea ce privește 
proveniența, fie în ceea ce privește 
componentele. Statele membre asigură 
deplina coerență a acestor proceduri cu 
gestionare a frontierelor externe ale 
Uniunii.

Or. it

Justificare

Cooperarea dintre autoritățile și serviciile vamale este esențială pentru a garanta procedurile 
adecvate de control al importurilor pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
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Amendamentul 86
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Trebuie să existe o cooperare și 
schimburi eficiente de informații între 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre, între diferitele autorități 
din fiecare stat membru și între autoritățile 
de supraveghere a pieței, Comisie și 
agențiile relevante ale Uniunii referitoare la 
programele de supraveghere a pieței și la 
toate aspectele legate de produsele care 
prezintă un risc.

(1) Există o cooperare și schimburi 
eficiente de informații între autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre, 
între diferitele autorități din fiecare stat 
membru și între autoritățile de 
supraveghere a pieței, Comisie și agențiile 
relevante ale Uniunii referitoare la 
programele de supraveghere a pieței și la 
toate aspectele legate de produsele care 
prezintă un risc, de asemenea, în vederea 
asigurării unei consecvențe depline în 
gestionarea frontierelor externe ale UE.

Or. en

Amendamentul 87
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Justificare

Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere este condiția prealabilă pentru siguranța 
pieței și, prin urmare, este încurajată ca o conduită obligatorie, acolo unde este necesar.

Amendamentul 88
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 89
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament care 
impun obligații ale operatorilor economici 
și în cazul încălcării dispozițiilor oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii privind 
produsele reglementate prin prezentul 
regulament care impun obligații ale 
operatorilor economici în cazul în care 
legislația respectivă nu prevede sancțiuni, 

Statele membre stabilesc sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament care impun 
obligații ale operatorilor economici și în 
cazul încălcării dispozițiilor oricărei 
legislații de armonizare a Uniunii privind 
produsele reglementate prin prezentul 
regulament care impun obligații ale 
operatorilor economici în cazul în care 
legislația respectivă nu prevede sancțiuni, 
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și iau toate măsurile necesare pentru a 
asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică aceste dispoziții Comisiei până la 
[a se introduce data - 3 luni înainte de data 
aplicării prezentului regulament] și notifică 
fără întârziere orice modificare ulterioară 
care le afectează.

și iau toate măsurile necesare pentru a 
asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică aceste dispoziții Comisiei până la 
[a se introduce data - 3 luni înainte de data 
aplicării prezentului regulament] și notifică 
fără întârziere orice modificare ulterioară 
care le afectează.

Or. en

Amendamentul 90
Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile menționate la primul 
paragraf au în vedere dimensiunea 
întreprinderilor și, în special, situația 
întreprinderilor mici și mijlocii. 
Sancțiunile pot fi mai severe în cazul în 
care operatorul economic relevant a 
comis anterior o încălcare similară și pot 
include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave.

eliminat

Or. en

Amendamentul 91
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește valoarea minimă a 
sancțiunilor, precum și condițiile de 
colectare a acestor sancțiuni, inclusiv 
dispoziții speciale pentru întreprinderile 
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mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 92
George Sabin Cutaș

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile sunt alocate activităților de 
supraveghere a pieței din statele membre 
în cauză.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 93
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en


