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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European, în rezoluția sa din 8 martie 20111, a solicitat Comisiei să instituie un 
cadru comun european de supraveghere a pieței, înlocuind astfel actualul regim de 
supraveghere a pieței pe sectoare, din ce în ce mai complex și mai greoi.

La această solicitare, Comisia a prezentat, la 13 februarie 2013, așa-numitul „Pachet privind 
siguranța produselor și supravegherea pieței”, care include și o propunere de regulament 
privind siguranța produselor de consum și un plan de acțiune multianual pentru supravegherea 
pieței în perioada 2013-2015. Regulamentul privind supravegherea pe piață a produselor 
vizează clarificarea cadrului de reglementare pentru supravegherea pieței în domeniul 
produselor nealimentare, prin reunirea normelor privind supravegherea pieței din legislația 
variată, uneori sectorială, într-un singur instrument juridic, aplicat orizontal în toate 
sectoarele. Prin urmare, propunerea simplifică și consolidează actuala legislație în materie de 
supraveghere a pieței.

Supravegherea pieței a devenit din ce în ce mai mult un motiv de interes. Pe lângă faptul că 
numărul produselor neconforme de pe piața internă este unul ce nu poate fi neglijat, poate
aflat chiar în creștere, s-au exprimat neliniști că anumite state membre nu ar fi alocat resursele 
necesare pentru ca autoritățile responsabile cu supravegherea pieței să își poată îndeplini 
responsabilitățile. Aceste neliniști au o componentă comercială evidentă: pe măsură ce UE își 
deschide piețele pentru produse din țări terțe în cadrul acordurilor de liber schimb negociate, 
produsele de consum introduse pe piața internă europeană provin din ce în ce mai mult din 
țările terțe. În numeroase cazuri nu a fost posibilă identificarea producătorilor de produse 
neconforme din țări terțe. Totodată, producătorii europeni investesc sume importante în 
asigurarea conformității cu legislația UE, în schimb competitorii din țări terțe ce nu o respectă 
nu numai că subminează atingerea multor obiective de politică publică ale UE, dar 
periclitează și competitivitatea sectorului industrial european.

În acest context, raportorul dorește să propună câteva sugestii:
 îmbunătățirea cooperării cu autoritățile de supraveghere a pieței din țări terțe, mai ales 

din cele ce se bucură de acces preferențial la piața internă europeană;
 acest tip de cooperare ar trebui să fie prevăzută în negocierile comerciale purtate de 

Comisia Europeană;
 statele membre trebuie să aloce resurse suficiente autorităților vamale și de 

supraveghere a pieței pentru a-și putea îndeplini sarcinile, mai ales în cazurile în care 
autoritățile de la punctele principale de intrare (porturi) pe piața internă europeană 
trebuie să suporte principalele responsabilități în acest domeniu, deși riscurile se 
adresează întregii Uniuni;

 Comisia ar trebui să joace un rol mai activ în îmbunătățirea cooperării în acest 
domeniu ca să asigure condiții echitabile de implementare a unui regim de 
supraveghere a pieței UE și ca să nu permită agenților economici necinstiți să profite 
de slăbiciunile sistemului;

 Comisia ar trebui să evalueze funcționarea mecanismelor de cooperare dintre statele 

                                               
1 Siguranța generală a produselor și supravegherea pieței - Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 2011 
referitoare la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței.
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membre și a celor cu țările terțe;
 ar trebui instituită o bază de date la nivel european a încălcărilor legii, coordonată de 

Comisia Europeană, pentru a sprijini astfel asigurarea implementării măsurilor de 
supraveghere a pieței de către autoritățile relevante.

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
Referirea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 8 martie 2011 referitoare la 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor și supravegherea 
pieței (2010/2085(INI))

Or. en

Amendamentul 2

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, 

(1) În scopul de a garanta și a îmbunătăți 
funcționarea pieței unice și 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 
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sunt necesare norme privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, 
sunt necesare norme privind supravegherea 
pieței și privind controalele produselor 
introduse în Uniune din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere cele mai recente date 
furnizate de Eurobarometru, ce indică o 
scădere a încrederii consumatorilor în 
siguranța produselor comercializate în 
UE, Uniunea ar trebui să își consolideze 
cadrul de reglementare a supravegherii 
pieței pentru recâștigarea încrederii 
consumatorilor europeni.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Atât produsele noi, cât și cele la mâna 
a doua care sunt originare din afara Uniunii 
pot fi introduse pe piață numai după ce au 
fost puse în liberă circulație. Sunt necesare 
controale eficiente la frontierele externe ale 
Uniunii pentru a suspenda punerea în liberă 
circulație a produselor care pot prezenta un 
risc dacă sunt introduse pe piață în Uniune 
până la realizarea unei evaluări și luarea 
unei decizii finale din partea autorităților 
de supraveghere a pieței.

(19) Atât produsele noi, cât și cele la mâna 
a doua care sunt originare din afara Uniunii 
pot fi introduse pe piață numai după ce au 
fost puse în liberă circulație. Respectând 
principiul uniformității din politica 
comercială comună, sunt necesare 
controale eficiente la frontierele externe ale 
Uniunii pentru a suspenda punerea în liberă 
circulație a produselor care pot prezenta un 
risc dacă sunt introduse pe piață în Uniune 
până la realizarea unei evaluări și luarea 
unei decizii finale din partea autorităților 
de supraveghere a pieței. Comisia ar trebui 
să evalueze eficiența acestor controale, 
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pentru a asigura aplicarea acelorași 
standarde la toate punctele de intrare pe 
piața Uniunii, evitându-se astfel 
deturnarea comerțului de către agenții 
economici necinstiți către punctele de 
intrare la care regimul de supraveghere a 
pieței UE este mai puțin strict.

Or. en

Justificare

S-a demonstrat că produsele importate prezintă un risc mai înalt de neconformitate cu 
legislația UE. Există riscul ca agenții economici necinstiți să deturneze fluxul lor comercial 
către puncte de intrare cu controale mai puțin stricte. Comisia trebuie să se asigure că 
regimul este aplicat în mod uniform în întreaga Uniune.

Amendamentul 5

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 semnificativ cooperarea și 
schimbul de informații între autoritățile 
menționate și autoritățile de supraveghere a 
pieței cu privire la produsele care prezintă 
un risc. Comisia ar trebui să monitorizeze 
cooperarea dintre aceste autorități de 
supraveghere a pieței și să facă 
recomandări privind consolidarea 
cooperării.

Or. en

Justificare

Nu este suficientă pledarea pentru îmbunătățirea cooperării între autoritățile competente, 
Comisia trebuie să joace un rol activ ca mediator și îndrumător al cooperării.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Între statele membre și între statele 
membre și Comisie ar trebui să existe un 
schimb de informații eficace, rapid și 
precis. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă instrumente eficiente pentru un 
astfel de schimb. Sistemul Uniunii de 
informare rapidă (RAPEX) și-a dovedit 
eficacitatea și eficiența. RAPEX permite 
luarea de măsuri în întreaga Uniune în 
privința produselor care prezintă un risc ce 
depășește teritoriul unui singur stat 
membru. Pentru a evita duplicarea inutilă, 
ar trebui să se utilizeze acest sistem pentru 
toate notificările de alertă impuse prin 
prezentul regulament în privința produselor 
care prezintă un risc.

(23) Între statele membre și între statele 
membre și Comisie ar trebui să existe un 
schimb de informații eficace, rapid și 
precis. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă instrumente eficiente pentru un 
astfel de schimb. Sistemul Uniunii de 
informare rapidă (RAPEX) și-a dovedit 
eficacitatea și eficiența. RAPEX permite 
luarea de măsuri în întreaga Uniune în 
privința produselor care prezintă un risc ce 
depășește teritoriul unui singur stat 
membru. Pentru a evita duplicarea inutilă, 
ar trebui să se utilizeze și actualizeze 
periodic acest sistem pentru toate 
notificările de alertă impuse prin prezentul 
regulament în privința produselor care 
prezintă un risc.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Având în vedere mărimea pieței 
Uniunii pentru mărfuri și faptul că nu 
există frontiere interne, este imperativ ca 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre să fie dispuse și capabile să 
coopereze unele cu altele în mod eficient și 
să coordoneze sprijinul reciproc și acțiunile 
comune. În consecință, ar trebui create 
mecanisme de asistență reciprocă.

(25) Având în vedere mărimea pieței 
Uniunii pentru mărfuri și faptul că nu 
există frontiere interne, este imperativ ca 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre (inclusiv autoritățile 
vamale de la punctele de frontieră ale 
Uniunii Europene) să fie dispuse și 
capabile să coopereze unele cu altele în 
mod eficient și să coordoneze sprijinul
reciproc și acțiunile comune. În consecință, 
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ar trebui create și implementate mecanisme 
de asistență reciprocă. Statele membre ar 
trebui să se asigure că aceste mecanisme 
sunt finanțate corespunzător.

Or. en

Justificare

Nu este suficientă doar aplicarea acelorași norme pe piața internă UE, este esențială 
aplicarea lor uniformă în întreaga Uniune, întrucât un produs neconform ce intră pe piața 
unui stat membru poate circula liber în întreaga Uniune. Din acest motiv, mecanismele de 
cooperare dintre autoritățile de supraveghere a pieței trebuie consolidate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Comisia ar trebui să țină cont de 
capacitatea și de disponibilitatea 
autorităților de supraveghere a pieței din 
țările terțe de a coopera cu autoritățile 
omoloage din statele membre, în cadrul 
politicii comerciale comune. Din acest 
motiv, Comisia ar trebui să trateze și să 
încurajeze chestiunea cooperării dintre 
autoritățile de supraveghere a pieței, în 
negocierile sale bilaterale, plurilaterale și 
multilaterale.

Or. en

Justificare

Este de maximă importanță ca, în cadrul negocierilor sale comerciale, Comisia să includă 
cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței, mai ales întrucât Comisia a lansat un 
val de negocieri bilaterale. Întrucât accesul preferențial va crește, cel mai probabil, fluxul de 
produse din aceste țări terțe pe piața Uniunii, trebuie asigurat că acest lucru nu prezintă o 
provocare suplimentară pentru autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Comisia se asigură că respectarea 
clauzelor de confidențialitate și a 
secretelor de producție și comerciale nu 
prevalează asupra avertizării 
consumatorilor cu privire la produsele 
periculoase ce ar putea avea un impact 
asupra sănătății, a siguranței personale și 
a calității mediului.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 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
produsele aflate pe piață sau introduse în 
UE în scopul comercializării, 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.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat că rolul autorităților de supraveghere a pieței și a celor vamale este de a 
se asigura că doar produsele conforme cu legislația UE pot intra și circula pe piața Uniunii.
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Amendamentul 11

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 
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.

(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 
și controale. Informațiile raportate includ 
statistici privind numărul de controale 
efectuate și se comunică tuturor statelor 
membre. Statele membre pun la dispoziția 
publicului un rezumat al acestor rezultate.
Comisia evaluează aplicarea uniformă și 
eficiența acestor activități și controale și, 
dacă este necesar, face recomandări 
autorităților de supraveghere a pieței în 
vederea aplicării uniforme și a efectivei 
puneri în aplicare în întreaga Uniune.

Or. en

Justificare

Nu este suficient ca statele membre să raporteze cu privire la activitățile întreprinse, este 
necesar ca Comisia să evalueze activitățile lor pe baza informațiilor primite și, dacă este 
nevoie, să facă recomandări în vederea aplicării uniforme și a efectivei puneri în aplicare a 
regimului de supraveghere a pieței Uniunii.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru instituie 
mecanisme adecvate pentru a se asigura că 
autoritățile de supraveghere a pieței pe care 
le-a înființat sau desemnat fac schimb de 
informații, cooperează și își coordonează 
activitățile atât între ele cât și cu 
autoritățile responsabile de controlul 

(3) Fiecare stat membru instituie 
mecanisme adecvate pentru a se asigura că 
autoritățile de supraveghere a pieței pe care 
le-a înființat sau desemnat fac schimb de 
informații, cooperează și își coordonează 
activitățile atât între ele cât și cu 
autoritățile responsabile de controlul 
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produselor la frontierele externe ale 
Uniunii.

produselor la frontierele externe ale 
Uniunii. Fiecare stat membru se asigură 
că autoritățile de supraveghere a pieței ce 
funcționează sub responsabilitatea sa 
dispun de resursele adecvate care să le 
permită participarea la această cooperare. 
Fiecare stat membru informează Comisia 
cu privire la aceste schimburi de 
informații și mecanismele de cooperare.

Or. en

Justificare

Nu este suficient să se solicite statelor membre să impună autorităților de supraveghere a 
pieței să instituie mecanisme de cooperare; trebuie asigurat că aceste sunt puse în aplicare și 
că funcționează în mod adecvat. Ca precondiție pentru buna funcționare a acestor mecanisme 
de cooperare, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să dispună de resursele financiare 
corespunzătoare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 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. 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.

(2) 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. 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.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței 
și-l revizuiește, actualizându-l dacă este 
necesar, cel puțin o dată la patru ani. Acest 
program vizează organismele de 
supraveghere a pieței și activitățile conexe; 
el ține cont de nevoile specifice ale 
întreprinderilor, în general și ale IMM-
urilor în particular, în ceea ce privește 
punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii și a 
Regulamentului (UE) nr. [... / ...] [privind 
siguranța produselor de consum] și 
furnizează orientări și asistență. El trebuie 
să conțină următoarele elemente:

(1) Fiecare stat membru întocmește un 
program general de supraveghere a pieței 
și-l revizuiește, actualizându-l, cel puțin o 
dată la patru ani. Acest program vizează 
organismele de supraveghere a pieței și 
activitățile conexe; el ține cont de nevoile 
specifice ale întreprinderilor, în general și 
ale IMM-urilor în particular, în ceea ce 
privește punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii și a 
Regulamentului (UE) nr. [... / ...] [privind 
siguranța produselor de consum] și 
furnizează orientări și asistență. El trebuie 
să conțină următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru elaborează 
programe sectoriale specifice și le 
revizuiește, actualizându-le dacă este 
necesar, în fiecare an. Aceste programe 
vizează toate sectoarele în care autoritățile 
desfășoară activități de supraveghere a 
pieței.

(2) Fiecare stat membru elaborează 
programe sectoriale specifice și le 
revizuiește, actualizându-le, în fiecare an, 
ținând mai ales cont de intrările 
crescânde pe piața Uniunii a anumitor 
produse, ca urmare a aplicării acordurilor 
comerciale dintre UE și țări terțe. Aceste 
programe vizează toate sectoarele în care 
autoritățile desfășoară activități de 
supraveghere a pieței.

Or. en
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Justificare

Întrucât intrarea în vigoare a unor noi acorduri comerciale va duce, cel mai probabil, la 
creșterea cantității de bunuri din anumite țări terțe, ai căror producători este posibil să nu fie 
foarte familiarizați cu cerințele legislației UE, statele membre vor acorda o atenție deosebită 
acestor produse, atunci când implementează programe de supraveghere a anumitor sectoare 
ale pieței.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Participarea la RAPEX este deschisă 
țărilor candidate, țărilor terțe sau 
organizațiilor internaționale în cadrul și în 
conformitate cu acordurile încheiate între 
Uniune și aceste state sau organizații. Orice 
astfel de acord se bazează pe reciprocitate 
și include dispoziții referitoare la 
confidențialitate corespunzătoare celor 
aplicabile în Uniune.

(4) Participarea la RAPEX este deschisă și 
recomandată țărilor candidate, țărilor terțe 
sau organizațiilor internaționale în cadrul și 
în conformitate cu acordurile încheiate 
între Uniune și aceste state sau organizații. 
În cazul țărilor terțe cu care Comisia se 
angajează în negocieri comerciale vizând 
oferirea unui acces preferențial al 
produselor la piața Uniunii, Comisia 
încurajează aceste țări să participe la 
RAPEX și ține cont de capacitatea țărilor 
terțe de a participa, în negocierea 
dispozițiilor privind accesul pe piață.
Orice astfel de acord se bazează pe 
reciprocitate și include dispoziții 
referitoare la confidențialitate 
corespunzătoare celor aplicabile în Uniune.

Or. en

Justificare

Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței ale statelor membre și ale țărilor 
terțe este de maximă importanță, în cazul în care Uniunea asigură un acces preferențial 
acelor țări terțe, în temeiul unui acord comercial de liber schimb. Prin urmare, RAPEX ar 
trebui să fie deschis țărilor terțe, iar Comisia ar trebui să le încurajeze să participe la 
RAPEX.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Se instituie o bază de date la nivel 
european a încălcărilor legii, coordonată 
de Comisia Europeană, pentru a sprijini 
astfel asigurarea implementării măsurilor
de supraveghere a pieței de către 
autoritățile relevante.

Or. en

Justificare

Ca urmare a creșterii comerțului internațional, aspectele ce țin de siguranța consumatorului 
câștigă în complexitate și devin din ce în ce mai greu de rezolvat. Instituirea unei baze de 
date la nivel european a încălcărilor legii va facilita partajarea informațiilor cu privire la 
încălcările legislației, va eficientiza procesul decizional și va contribui la aplicarea măsurilor 
de supraveghere a pieței.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22b
Autoritățile de supraveghere a pieței 
competente instituite de statele membre 
contribuie la înființarea bazei de date și 
furnizează periodic date privind 
încălcările către Comisie, complete și în 
conformitate cu metodologia și taxonomia 
armonizate.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia solicită autorităților de 
supraveghere a pieței să transmită 
rapoarte cu privire la activitățile lor în 
domeniul cooperării. În cazul în care 
Comisia identifică deficiențe majore în 
asistența reciprocă ce și-o oferă 
autoritățile de supraveghere a pieței, 
aceasta poate face recomandări pentru 
îmbunătățirea cooperării.

Or. en

Justificare

Nu este suficientă introducerea de cerințe de asistență reciprocă, Comisia trebuie să joace un 
rol de mediere și supraveghere a eficacității acestei asistențe reciproce, pentru a evita astfel 
deturnarea schimburilor comerciale către statele membre cu un regim de supraveghere mai 
puțin strict.

Amendamentul 20

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) Autoritățile de supraveghere a pieței
sunt încurajate 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
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Justificare

Cooperarea cu autoritățile de supraveghere a pieței din țări terțe este esențială pentru 
reducerea numărului de produse neconforme importate și introduse pe piața Uniunii și, de 
aceea, cooperarea ar trebui încurajată.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) EMSF poate institui subgrupuri 
permanente sau temporare care includ 
grupurile de cooperare administrativă 
pentru supravegherea pieței înființate 
pentru punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii. Organizațiile care 
reprezintă interesele industriei, 
întreprinderile mici și mijlocii, 
consumatorii, laboratoarele și organismele 
de evaluare a conformității la nivelul 
Uniunii pot fi invitate să participe în cadrul 
acestor subgrupuri în calitate de
observatori.

(6) EMSF poate institui subgrupuri 
permanente sau temporare care includ 
grupurile de cooperare administrativă 
pentru supravegherea pieței înființate 
pentru punerea în aplicare a legislației de 
armonizare a Uniunii. Organizațiile care 
reprezintă interesele industriei, 
întreprinderile mici și mijlocii, 
consumatorii, laboratoarele și organismele 
de evaluare a conformității la nivelul 
Uniunii ar trebui invitate să participe în 
cadrul acestor subgrupuri în calitate de 
observatori, iar punctele lor de vedere ar 
trebui luate în considerare cât de mult 
posibil.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 

Până cel târziu la [cinci] ani de la data 
aplicării, Comisia evaluează punerea în 
aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv trebuie să evalueze dacă 
prezentul regulament și-a atins obiectivele, 
în special în ceea ce privește asigurarea 
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aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței, intensificarea 
controalelor privind produsele care pătrund 
în Uniune, precum și o mai bună protecție 
a sănătății și a securității persoanelor în 
general, a sănătății și siguranței la locul de 
muncă, a consumatorilor, a mediului, a 
siguranței publice și a altor interese 
publice, ținând seama de impactul său 
asupra întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii.

aplicării mai eficace și mai eficiente a 
normelor de siguranță a produselor și a 
legislației de armonizare a Uniunii, 
asigurând respectarea acelorași standarde 
la toate punctele de intrare pe piața 
Uniunii, îmbunătățirea cooperării dintre 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre și din țările terțe, mai ales 
acelea care beneficiază de acces 
preferențial la piața Uniunii,
intensificarea controalelor privind 
produsele care pătrund în Uniune, precum 
și o mai bună protecție a sănătății și a 
securității persoanelor în general, a 
sănătății și siguranței la locul de muncă, a 
consumatorilor, a mediului, a siguranței 
publice și a altor interese publice, ținând 
seama de impactul său asupra 
întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să pună un accent special pe îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
de supraveghere a pieței din țările terțe ce se bucură de un acces preferențial la piața Uniunii 
cu autoritățile omoloage din statele membre. Întrucât și acestui aspect ar trebui să i se 
acorde o atenție specială în negocierile comerciale, Comisia ar trebui să descrie în raportul 
său dacă a avut succes în acest sens.


