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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

Prezenta propunere vizează clarificarea cadrului juridic al produselor de consum 
nealimentare, luând în considerare competențele operatorilor economici și ale autorităților 
naționale, care necesită o armonizare a normelor și a controalelor, precum și o interpretare și o 
aplicare a normelor existente; actuala deficiență în această privință creează un obstacol serios 
în calea unei supravegheri eficiente a pieței și determină, în consecință, creșterea costurilor 
pentru întreprinderile europene.

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

Raportoarea consideră ca un element pozitiv faptul că propunerea de regulament definește 
clar domeniul de aplicare, care acoperă produsele destinate consumului, și nu alimentare, a 
căror siguranță se aplică orizontal; de fapt, raportoarea consideră că este esențială existența 
obligației de trasabilitate a unui produs, pentru a evita sau limita practicile comerciale ilicite și 
neloiale, obligație care se leagă de controlul asupra întregului lanț de aprovizionare și care 
este deja în vigoare pentru multe întreprinderi europene, ca răspuns la exigențele pieței.

Indicarea obligatorie a originii produselor se adaugă și conferă valoarea cerințelor de bază 
privind trasabilitatea, deoarece ușurează sarcina autorităților de supraveghere în reperarea 
locului de fabricație și facilitează contactele cu autoritățile din țara de origine în cadrul 
cooperării bilaterale sau multilaterale în domeniul siguranței. Cunoașterea țărilor în a fost 
fabricat un produs nu este un element superfluu pentru alegerea consumatorului, ci unul 
esențial pentru înțelegerea sustenabilității unui produs în ceea ce privește standardele sociale, 
de mediu, de producție și de calitate, precum și siguranța produsul în sine. Alegerea este 
liberă atunci când consumatorul poate cunoaște toți parametrii utili pentru a cumpăra în 
cunoștință de cauză. Acest lucru se întâmplă deja în multe țări, care ne sunt partenere și 
concurente comerciale, unde se aplică reguli mai stricte de origine din anii '20, care sunt 
obligatorii pentru toate bunurile, inclusiv pentru cele produse în Europa și importate în aceste 
țări. Printre aceste țări se numără, de exemplu, Statele Unite, Mexic, Canada, Japonia și altele. 
Informarea reprezintă siguranță, iar siguranța informațiilor este importantă pentru sănătatea 
consumatorilor și pentru dezvoltarea industriei europene.

Cu toate acestea, raportoarea consideră că natura riscului descris în textul regulamentului este 
ambiguă: nu este clar dacă obligațiile privind trasabilitatea se referă la toate produsele 
nearmonizate, fără deosebire, sau trebuie scutite, pentru a asigura proporționalitatea, acele 
produse al căror nivel de risc este foarte scăzut ori care intră deja sub incidența altor directive 
și regulamente. 
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În contextul simplificării legislative, ar fi oportun să se extindă cadrul acestui regulament la 
toate produsele nearmonizate, cu singura excepție a produselor alimentare.

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

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

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 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 

(20) Asigurarea identificării, originii 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 
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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.

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.

Or. it

Justificare

Identificarea originii produselor este una dintre cerințele care contribuie la trasabilitate, 
pentru a oferi informații fie consumatorilor, fie autorităților naționale competente în cazul 
unui produs considerat neconform standardelor de siguranță pe care se bazează prezentul 
regulament.

Amendamentul 2

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 

(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, la a permite 
consumatorilor să raporteze produsele la 
normele sociale, de mediu și de siguranță 
din țara de origine, precum și la a-i 
proteja de bunurile contrafăcute sau 
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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.

ilegale. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 
până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 
țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum și al 
combaterii contrafacerii, în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare, cum se întâmplă deja în 
multe țări care ne sunt partenere și 
concurente la nivel comercial, țări în care 
se aplică reguli de origine mai stricte încă 
din anii '20 ai secolului trecut, acestea 
fiind obligatorii pentru toate mărfurile, 
chiar și pentru cele produse în Europa și 
importate în țările respective. Printre 
aceste țări se numără, de exemplu, Statele 
Unite, Canada și Japonia.

Or. it

Justificare

Indicația originii reprezintă o cerință esențială pentru siguranța produselor, care nu privește 
doar autoritățile naționale competente, în cazul în care se dorește identificarea locului unde a 
fost fabricat produsul, ci și siguranța consumatorilor, care vor fi informați și se vor simți 
protejați, alegând în cunoștință de cauză produsele pe care le cumpără.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PA\937477RO.doc 7/10 PE513.019v01-00

RO

Or. it

Justificare

Existența unor sancțiuni nearmonizate în diferitele state membre sau care respectă doar
niveluri minime și maxime stabilite la nivel european nu ar rezolva problema, ci dimpotrivă, 
ar încuraja importul și distribuția în statele în care penalizările sunt mai mici.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 5

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 sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru și produsul respectiv 
parvine consumatorului sau utilizatorului 
final în ambalajul de origine, că 
respectiva informație este prevăzută pe 
ambalaj ori într-un document care însoțește 
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respectivul produs.

Or. it

Justificare

Se dorește protejarea consumatorului, garantând aplicarea mărcii de origine pe ambalaj în 
cazul în care nu este posibilă direct pe produs.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Indicarea țării de origine a 
produsului se face prin expresia „fabricat 
în” însoțită de numele țării de origine. 
Indicația poată fi redată și pusă în oricare 
limbă oficială a Uniunii Europene, în așa 
fel încât să fie ușor de înțeles pentru 
consumatori sau utilizatorii finali din 
statul membru în care sunt comercializate 
mărfurile. Indicația nu poate fi exprimată 
cu caractere diferite de cele ale 
alfabetului latin pentru produsele 
comercializate în țări în care se scrie cu 
alfabet latin și, chiar și pentru țările care 
utilizează alte alfabete, trebuie să existe o 
indicație și în caractere latine.

Or. it

Justificare

Este necesar să se precizeze modalitățile de aplicare a mărcii de origine și să se dea 
posibilitatea furnizorilor de a alege limba potrivită și comprehensibilă pentru consumatori.
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Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 8

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 asigură că produsul 
respectă cerința generală de siguranță 
prevăzută la articolul 4 și că producătorul a 
respectat cerințele prevăzute la articolul 8, 
precum și că documentația tehnică ce 
însoțește produsul atestă conformitatea sa 
în privința eventualelor riscuri legate de 
acesta.

Or. it

Justificare

Importatorii sunt principalii responsabili pentru introducerea produselor pe piața Uniunii. 
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De aceea, este esențială nu doar asigurarea conformității produselor cu standardele de 
siguranță enumerate în regulament, ci și furnizarea unei documentații tehnice adecvate, care 
să evidențieze evaluările riscurilor deja efectuate în statul de origine sau de către fabricant.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Comisia trebuie să asigure cel puțin un nivel minim de armonizare a sistemelor de sancțiuni 
din diferitele state membre, pentru ca diferențele dintre sisteme acestora să nu îi încurajeze 
pe exportatori, pe distribuitori și pe producătorii din statele terțe să folosească preferențial 
anumite puncte de acces în Uniune în detrimentul altora.


