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Amendamentul 22
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 26 și 114,

Or. fr

Amendamentul 23
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Produsele destinate profesioniștilor, 
dar care au migrat ulterior către piața de 
consum și se vând consumatorilor 
obișnuiți, ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește produsele de 
consum care fac obiectul prezentului 
regulament, domeniul de aplicare a 
diferitelor părți ale acestuia trebuie clar 
delimitat de cel al legislației sectoriale de 
armonizare a Uniunii. Deși cerința 

(8) În ceea ce privește produsele de 
consum care fac obiectul prezentului 
regulament, domeniul aplicării sale ar 
trebui clar delimitat de cel al legislației 
sectoriale de armonizare a Uniunii. Prin 
urmare, regulamentul ar trebui să nu se 
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generală de siguranță a produselor și 
dispozițiile conexe trebuie să fie aplicabile 
tuturor produselor de consum, obligațiile 
operatorilor economici nu trebuie să se 
aplice în cazurile în care legislația de 
armonizare a Uniunii prevede obligații 
echivalente, precum cele prevăzute de 
legislația Uniunii privind produsele 
cosmetice, jucăriile, aparatele electrice sau 
produsele de construcție.

aplice produselor de consum care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, precum cele prevăzute de 
legislația Uniunii privind produsele 
cosmetice, jucăriile, aparatele electrice sau 
produsele de construcție.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 2, 5 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice produselor armonizate, pentru a evita suprapuneri și 
redundanțe, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja vizate de legislația de 
armonizare. O separare clară între legislația aplicabilă bunurilor de consum armonizate și 
nearmonizate ar simplifica conformitatea operatorilor economici cu normele în materie de 
produs și aplicarea acestor norme de către autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul 25
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament nu trebuie limitat la nicio 
tehnică de vânzare a produselor de consum, 
și, prin urmare, include vânzarea la 
distanță.

(10) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament nu ar trebui limitat la nicio 
tehnică de vânzare a produselor de consum, 
și, prin urmare, include vânzările pe 
internet.

Or. en

Amendamentul 26
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezentul regulament trebuie să se 
aplice produselor la mâna a doua care intră 
din nou în lanțul de aprovizionare în cursul 
unei activități comerciale, cu excepția 
acelor produse la mâna a doua de la care 
consumatorul nu se poate aștepta, în mod 
rezonabil, să respecte cele mai recente 
standarde de siguranță, cum ar fi 
antichitățile.

(11) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice produselor la mâna a doua care intră 
din nou în lanțul de aprovizionare în cursul 
unei activități comerciale. Acesta nu ar 
trebui să se aplice produselor la mâna a 
doua de la care consumatorul nu se poate 
aștepta, în mod rezonabil, să respecte cele 
mai recente standarde de siguranță și nici 
celor care rezultă în urma unor tranzacții
între persoane fizice.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile private între persoane fizice ar trebui în mod clar excluse din domeniul de 
aplicare al directivei, cum ar fi vânzările de vechituri, de exemplu.

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor trebuie evaluată 
luând în considerare toate aspectele 
relevante, în special caracteristicile și 
modul de prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

(13) Siguranța produselor ar trebui
evaluată luând în considerare toate 
aspectele relevante, în special 
caracteristicile și modul de prezentare al 
acestora, precum și categoriile de 
consumatori care ar putea utiliza produsele 
în condiții previzibile în mod rezonabil, în 
special copiii, persoanele în vârstă și 
persoanele cu handicap, ținând seama de 
vulnerabilitatea acestora. În momentul 
analizării riscurilor pentru consumatorii 
vulnerabili, ar trebui acordată atenția 
cuvenită aplicărilor prevăzute și descrise 
ca atare de către producător în 
instrucțiunile privind siguranța 
produsului, precum și responsabilităților 
și obligațiilor de supraveghere sau de 
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instruire care revin membrilor de familie, 
prestatorilor de servicii sau angajatorilor.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (1) litera (d), depus de același autor]

Justificare

Conceptul de consumator vulnerabil acoperă un spectru larg de situații care se detașează de 
condițiile normale în materie de răspundere. Prin urmare, riscurile pentru consumatorii 
vulnerabili ar trebui evaluate în funcție de probabilitatea ca aceștia să utilizeze un produs în 
condiții previzibile în mod rezonabil.

Amendamentul 28
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor trebuie evaluată 
luând în considerare toate aspectele 
relevante, în special caracteristicile și 
modul de prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

(13) Siguranța produselor ar trebui
evaluată luând în considerare toate 
aspectele relevante, în special 
caracteristicile, compoziția și modul de 
prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora. Evaluarea ia în considerare 
principiul precauției.

Or. en

Justificare

Principiul precauției este un pilon al protecției consumatorului. Acesta a fost eliminat în 
revizuirea de față deși a figurat în Directiva privind siguranța generală a produselor 
[considerentul 1, articolul 8 alineatul (2)]. El asigură legiuitorului și autorităților de 
supraveghere a pieței un instrument necesar pentru a elimina un produs de pe piață dacă 
există suspiciunea că este periculos. Acesta a fost utilizat cu succes până acum și a prevenit 
vătămări.
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Amendamentul 29
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor trebuie evaluată 
luând în considerare toate aspectele 
relevante, în special caracteristicile și 
modul de prezentare al acestora, precum și 
categoriile de consumatori care ar putea 
utiliza produsele, în special copiii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap, ținând seama de vulnerabilitatea 
acestora.

(13) Siguranța produselor ar trebui
evaluată luând în considerare toate 
aspectele relevante, în special 
caracteristicile, materialele, componentele
și modul de prezentare al produsului și 
ambalajul său, precum și categoriile de 
consumatori care ar putea utiliza produsele, 
în special copiii, persoanele în vârstă și 
persoanele cu handicap, ținând seama de 
vulnerabilitatea acestora.

Or. en

Amendamentul 30
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita suprapunerea cerințelor 
de siguranță și conflictele cu alte acte 
legislative ale Uniunii, un produs conform 
cu legislația sectorială de armonizare a 
Uniunii care urmărește protecția sănătății și 
a securității persoanelor trebuie considerat 
sigur în conformitate cu prezentul
regulament.

(14) Pentru a evita suprapunerea cerințelor 
de siguranță și conflictele cu alte acte 
legislative ale Uniunii, un produs care se 
supune legislației sectoriale de armonizare 
a Uniunii care urmărește protecția sănătății 
și a securității persoanelor ar trebui exclus 
din domeniul de aplicare al prezentului
regulament.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 5 și 6, depuse de același autor)
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Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice produselor armonizate, pentru a evita suprapuneri și 
redundanțe, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja vizate de legislația de 
armonizare. O separare clară între legislația aplicabilă bunurilor de consum armonizate și 
nearmonizate ar simplifica conformitatea operatorilor economici cu normele în materie de 
produs și aplicarea acestor norme de către autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul 31
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Asigurarea identificării și a 
trasabilității produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare contribuie 
la identificarea operatorilor economici și la 
luarea de măsuri corective eficiente 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, cum ar fi rechemarea unor 
produse precis identificate. Identificarea și 
trasabilitatea produselor garantează deci
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse trebuie să figureze informații care 
să permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii trebuie să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
trebuie să li se ceară să identifice operatorii 
care le-au furnizat și cărora le-au furnizat 
un produs. Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 

(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 pentru producător 
poate garanta faptul că operatorii 
economici și consumatorii obțin informații 
precise cu privire la produsele care nu 
prezintă siguranță. Prin urmare, pe produse 
ar trebui să figureze informații care să 
permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii ar trebui să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
ar trebui să li se ceară să identifice 
operatorii care le-au furnizat și cărora le-au 
furnizat un produs. Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
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persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date18 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament.

libera circulație a acestor date18 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a proteja viața privată a consumatorilor, ar trebui garantat faptul că trasabilitatea 
produsului îl vizează numai pe producător și numai în cazurile în care ar fi necesară o 
rechemare.

Amendamentul 32
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Asigurarea identificării și a 
trasabilității produselor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare contribuie 
la identificarea operatorilor economici și la 
luarea de măsuri corective eficiente 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, cum ar fi rechemarea unor 
produse precis identificate. Identificarea și 
trasabilitatea produselor garantează deci 
faptul că operatorii economici și 
consumatorii obțin informații precise cu 
privire la produsele care nu prezintă 
siguranță, ceea ce sporește încrederea în 
piață și evită orice perturbare inutilă a 
schimburilor comerciale. Prin urmare, pe 
produse trebuie să figureze informații care 
să permită identificarea lor și a 
producătorului, precum și, după caz, a 
importatorului. Producătorii trebuie să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 

(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 ar trebui să figureze informații 
care să permită identificarea lor și a
producătorului, precum sau, după caz, a 
importatorului. Producătorii ar trebui să 
elaboreze totodată documentații tehnice 
referitoare la produsele lor, pentru care pot 
alege cele mai potrivite și mai puțin 
costisitoare mijloace, precum cele 
electronice. În plus, operatorilor economici 
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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.

ar trebui să li se ceară să identifice 
operatorii care le-au furnizat și cărora le-au 
furnizat un produs. Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
sensul prezentului regulament.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 8 și 10, depuse de același autor)

Justificare

În cazul în care numele și adresa unui producător din afara UE trebuie să figureze pe un 
produs importat, această informație ar fi cunoscută concurenților și clienților economici ai 
importatorului, cu consecința că aceștia ar putea să evite în viitor acest importator anume și 
să procure direct de la producătorul din afara UE. Aceasta ar descuraja IMM-urile să 
importe și ar antrena o importantă denaturare a concurenței. De aceea, se sugerează 
includerea acestei informații în documentația tehnică.

Amendamentul 33
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a 
acestuia este diferită de locul de producție 
real. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 
până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 

eliminat
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țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum în 
vederea întreprinderii unor acțiuni 
subsecvente corespunzătoare.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru eliminarea articolului 7 (țara de origine).

Amendamentul 34
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a 
acestuia este diferită de locul de producție 
real. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 
până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 
țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum în 
vederea întreprinderii unor acțiuni 
subsecvente corespunzătoare.

eliminat

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 7, depus de același autor)
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Justificare

Cerința de a indica originea produselor de consum nu a fost abordată de evaluarea de 
impact, și nici nu este cuprinsă în noul cadru legislativ. Aceasta nu ar ameliora siguranța 
consumatorului sau trasabilitatea produsului, care sunt asigurate deja prin alte mijloace 
prezente în legislația armonizată și în RSPC. De asemenea, ea ar induce în eroare 
consumatorii de produse care rezultă dintr-un lanț de aprovizionare mondial complex. În 
fine, aplicarea sa ar fi costisitoare pentru operatorii economici și pentru autoritățile publice.

Amendamentul 35
Markus Pieper, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Indicarea originii vine în 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea, referitoare la numele și 
adresa producătorului. În speță, indicarea 
țării de origine contribuie la identificarea 
locului de producție efectiv în toate 
cazurile în care producătorul nu poate fi 
contactat sau adresa menționată a 
acestuia este diferită de locul de producție 
real. Astfel de informații pot înlesni 
sarcina autorităților de supraveghere a 
pieței de a urmări proveniența produsului 
până la locul de producție efectiv și permit 
stabilirea unei legături cu autoritățile din 
țările de origine în cadrul cooperării 
bilaterale sau multilaterale în domeniul 
siguranței produselor de consum în 
vederea întreprinderii unor acțiuni 
subsecvente corespunzătoare.

eliminat

Or. de

Justificare

Indicarea originii privind trasabilitatea este de prisos și neproporțională. Nu există niciun 
beneficiu suplimentar pentru consumator, astfel încât să fie necesar să se indice numele și 
adresa producătorului.
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Amendamentul 36
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Procedurile de solicitare a unor 
standarde europene în sprijinul prezentului 
regulament și cele cu privire la obiecțiile 
formale împotriva acestora trebuie
prevăzute în prezentul regulament și 
trebuie aliniate la Regulamentul (UE) 
nr. 1025/2012. Prin urmare, pentru a 
asigura o coerență globală în materie de 
standardizare europeană, cererile de 
standarde europene sau obiecțiile față de 
un standard european trebuie prezentate 
comitetului înființat prin regulamentul 
menționat, după consultarea 
corespunzătoare a experților în domeniul 
siguranței produselor de consum din țările 
membre.

(24) Procedurile de solicitare a unor 
standarde europene în sprijinul prezentului 
regulament și cele cu privire la obiecțiile 
formale împotriva acestora ar trebui
prevăzute în prezentul regulament și ar 
trebui aliniate la Regulamentul (UE) 
nr. 1025/2012. Prin urmare, pentru a 
asigura o coerență globală în materie de 
standardizare europeană, cererile de 
standarde europene sau obiecțiile față de 
un standard european ar trebui prezentate 
comitetului înființat prin regulamentul 
menționat, după consultarea 
corespunzătoare a experților în domeniul 
siguranței produselor de consum din țările 
membre, și a părților interesate relevante.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (1), depus de același autor)

Justificare

Atunci când stabilește conținutul noilor standarde europene de siguranță, Comisia ar trebui 
să țină seama de punctele de vedere ale părților interesate, după caz, pentru a se asigura că 
aceste standarde sunt relevante, proporționale și eficiente.

Amendamentul 37
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei trebuie să i se acorde 

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
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competențe de executare în ceea ce 
privește scutirea de la obligația de a 
informa autoritățile de supraveghere a 
pieței cu privire la produsele care prezintă 
un risc, în ceea ce privește tipul de suport 
de date și amplasarea sa pe produs în 
scopul sistemului de trasabilitate, în ceea 
ce privește cererile de standardizare 
adresate organizațiilor europene de 
standardizare și în ceea ce privește 
deciziile privind obiecțiile formale față de 
standardele europene. Aceste competențe 
trebuie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

acorde competențe de executare în ceea ce 
privește scutirea de la obligația de a 
informa autoritățile de supraveghere a 
pieței cu privire la produsele care prezintă 
un risc, în ceea ce privește tipul de suport 
de date și amplasarea sa pe produs în 
scopul sistemului de trasabilitate și în ceea 
ce privește deciziile privind obiecțiile 
formale față de standardele europene. 
Aceste competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (1), depus de același autor)

Justificare

Noile standarde europene de siguranță pentru produsele de consum, pe baza articolului 4, ar 
trebui considerate ca fiind o completare a actului de bază prin adăugarea de elemente 
neesențiale în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Având în vedere caracterul foarte 
general al articolului 4, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de 
a revoca și de a obiecta împotriva unui mandat pentru noi standarde introdus de Comisie. 
Prin urmare, este indicat ca mandatul să fie adoptat prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 38
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1—litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în condiții previzibile în mod rezonabil, 
prezintă o probabilitate de a fi utilizate de 
consumatori, chiar dacă nu sunt destinate 
acestora;

(b) în condiții previzibile în mod rezonabil, 
este probabil ca acestea să fie utilizate de 
consumatori, chiar dacă nu sunt destinate 
consumatorilor la introducerea pe piață;
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Or. de

Justificare

Vizează în special traducerea în limba germană: ar trebui formulat mai clar faptul că 
articolul 2, alineatul (1), litera b din propunere urmărește exclusiv ca produsele, care în 
condiții previzibile în mod rezonabil sunt utilizate de consumatori, să se încadreze în 
domeniul de aplicare al regulamentului. În acest moment, scopul nu este acela de a 
reglementa utilizări necorespunzătoare ale produselor de către consumatori.

Amendamentul 39
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consumatorii sunt expuși acestora în 
contextul unui serviciu care le este 
furnizat.

(c) sunt furnizate unui consumator în
cursul unui serviciu, fie că produsul este 
utilizat sau nu de către consumatorul 
însuși.

Or. en

Justificare

Cuvântul „expuși” nu este foarte clar în acest context.

Amendamentul 40
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor care necesită să fie reparate sau 
recondiționate înainte de a fi utilizate, în 
cazul în care aceste produse sunt puse la 
dispoziție pe piață ca atare.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor care necesită să fie reparate sau 
recondiționate înainte de a fi utilizate, în 
cazul în care aceste produse sunt puse la 
dispoziție pe piață ca atare. Prezentul 
regulament nu se aplică tranzacțiilor între 
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persoane fizice.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile private între persoane fizice ar trebui în mod clar excluse din domeniul de 
aplicare al directivei, cum ar fi vânzările de vechituri, de exemplu.

Amendamentul 41
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capitolele II-IV din prezentul 
regulament nu se aplică produselor care fac 
obiectul cerințelor menite să protejeze 
sănătatea și siguranța umană prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia.

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor care fac obiectul cerințelor 
menite să protejeze sănătatea și siguranța 
umană prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 5 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice produselor armonizate, pentru a evita suprapuneri și 
redundanțe, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja vizate de legislația de 
armonizare. O separare clară între legislația aplicabilă bunurilor de consum armonizate și 
nearmonizate ar simplifica conformitatea operatorilor economici cu normele în materie de 
produs și aplicarea acestor norme de către autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul 42
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capitolele II-IV din prezentul (4) Prezentul regulament nu se aplică 
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regulament nu se aplică produselor care fac 
obiectul cerințelor menite să protejeze 
sănătatea și siguranța umană prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia.

produselor care fac obiectul cerințelor 
menite să protejeze sănătatea și siguranța 
umană prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele regulamentului este simplificarea. Or, aceasta nu se poate realiza 
dacă noua propunere reiterează măsuri care sunt deja acoperite de legislația de armonizare 
existentă și care prevăd cerințe mai specifice privind siguranța produselor. Această abordare 
a Comisiei generează confuzie asupra a ceea ce se aplică și, ca urmare, sporește costurile 
suportate de întreprinderi.

Amendamentul 43
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care, în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, care includ 
durata de utilizare și, după caz, punerea în 
funcțiune, instalarea și cerințele sale de 
întreținere, nu prezintă niciun risc sau 
prezintă doar riscurile minime compatibile 
cu utilizarea produsului, considerate 
acceptabile și în concordanță cu un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței 
persoanelor;

(1) „produs sigur” înseamnă orice produs 
care, în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, care includ 
durata de utilizare și, după caz, punerea în 
funcțiune, instalarea, cerințele sale de 
întreținere, de instruire și de supervizare
nu prezintă niciun risc sau prezintă doar 
riscurile minime compatibile cu utilizarea 
produsului, considerate acceptabile și în 
concordanță cu un nivel înalt de protecție a 
sănătății și siguranței persoanelor;

Or. en

Justificare

În momentul analizării siguranței unui produs, ar trebui acordată atenția cuvenită 
responsabilităților și obligațiilor de supraveghere sau de instruire care revin membrilor de 
familie, prestatorilor de servicii sau angajatorilor.
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Amendamentul 44
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „distribuitor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică din lanțul de 
aprovizionare, alta decât producătorul sau 
importatorul, care pune un produs la 
dispoziție pe piață;

(7) „distribuitor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică responsabilă din lanțul 
de aprovizionare, alta decât producătorul 
sau importatorul, care pune un produs la 
dispoziție pe piață; nu sunt incluse 
tranzacțiile între persoane fizice care 
acționează în calitate necomercială;

Or. en

Amendamentul 45
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Operatorii economici introduc sau pun la 
dispoziție pe piața Uniunii numai produse 
sigure.

Operatorii economici introduc sau pun la 
dispoziție pe piața internă a Uniunii numai 
produse sigure.

Or. fr

Amendamentul 46
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezumpția de siguranță Prezumția de conformitate cu cerințele 
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generale de siguranță

Or. en

Amendamentul 47
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește riscurile acoperite 
de cerințele menite să protejeze sănătatea 
și siguranța umană prevăzute în legislația 
de armonizare a Uniunii sau adoptate în 
temeiul acesteia, dacă produsul respectă 
cerințele menționate;

eliminat

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 2 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice produselor armonizate, pentru a evita suprapuneri și 
redundanțe, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja vizate de legislația de 
armonizare. O separare clară între legislația aplicabilă bunurilor de consum armonizate și 
nearmonizate ar simplifica conformitatea operatorilor economici cu normele în materie de 
produs și aplicarea acestor norme de către autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul 48
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în lipsa cerințelor prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia, menționate 
la litera (a), în ceea ce privește riscurile 
acoperite de standardele europene, dacă 

(b) în ceea ce privește riscurile acoperite de 
standardele europene, dacă produsul 
respectă standardele europene relevante 
sau părți ale acestora, ale căror trimiteri au 
fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
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produsul respectă standardele europene 
relevante sau părți ale acestora, ale căror 
trimiteri au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, în 
conformitate cu articolele 16 și 17;

Europene, în conformitate cu articolele 16 
și 17;

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 2 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice produselor armonizate, pentru a evita suprapuneri și 
redundanțe, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja vizate de legislația de 
armonizare. O separare clară între legislația aplicabilă bunurilor de consum armonizate și 
nearmonizate ar simplifica conformitatea operatorilor economici cu normele în materie de 
produs și aplicarea acestor norme de către autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul 49
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în lipsa cerințelor prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii sau 
adoptate în temeiul acesteia, menționate la 
litera (a), precum și a standardelor 
europene menționate la litera (b), în ceea 
ce privește riscurile acoperite de cerințele 
în materie de sănătate și siguranță 
prevăzute în legislația statului membru în 
care produsul este pus la dispoziție pe 
piață, dacă produsul respectă astfel de 
cerințe naționale.

(c) în lipsa cerințelor prevăzute în sau 
adoptate în temeiul standardelor europene 
menționate la litera (b), în ceea ce privește 
riscurile acoperite de cerințele în materie 
de sănătate și siguranță prevăzute în 
legislația statului membru în care produsul 
este pus la dispoziție pe piață, dacă 
produsul respectă astfel de cerințe 
naționale.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 2 și 6, depuse de același autor)

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să se aplice produselor armonizate, pentru a evita suprapuneri și 
redundanțe, întrucât principalele elemente ale capitolului I sunt deja vizate de legislația de 
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armonizare. O separare clară între legislația aplicabilă bunurilor de consum armonizate și 
nearmonizate ar simplifica conformitatea operatorilor economici cu normele în materie de 
produs și aplicarea acestor norme de către autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul 50
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În lipsa legislației de armonizare a 
Uniunii, a standardelor europene sau a 
cerințelor în materie de sănătate și 
siguranță prevăzute în legislația statului 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție pe piață, după cum se 
menționează la articolul 5 literele (a), (b) 
și (c), se au în vedere următoarele aspecte 
atunci când se evaluează dacă un produs 
este sigur, în special:

eliminat

(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
compoziția, ambalarea, instrucțiunile de 
asamblare și, acolo unde este cazul, cele 
de instalare și întreținere;
(b) efectul asupra altor produse, în 
cazurile în care se poate prevedea în mod 
rezonabil că va fi utilizat împreună cu alte 
produse;
(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs;
(d) categoriile de consumatori expuse 
unui risc atunci când utilizează produsul, 
în special consumatorii vulnerabili;
(e) aspectul exterior al produsului și în 
special cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi 
confundat cu un produs alimentar pe 
baza formei, mirosului, culorii, 
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aspectului, ambalajului, etichetării, 
volumului, dimensiunii sau a altor 
caracteristici ale sale.
Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
altor produse cu un grad mai mic de risc 
nu constituie motive pentru a considera 
că un produs nu este sigur.

Or. en

[a se vedea articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE]

Justificare

Sistemul actual de evaluare a conformității cu cerințele de siguranță pentru produsele de 
consum (care funcționează foarte bine) ar trebui menținut. Noile elemente, de natură să 
creeze confuzii în rândul operatorilor economici și al autorităților de aplicare a legii, ar 
trebui să aibă un caracter voluntar, pentru a crea certitudine juridică. În acest scop, ordinea 
primelor două alineate ale articolului 6 ar trebui inversată, iar noul alineat (2) ar trebui să 
se bazeze pe o dispoziție facultativă.

Amendamentul 51
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
compoziția, ambalarea, instrucțiunile de 
asamblare și, acolo unde este cazul, cele de 
instalare și întreținere;

(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
compoziția, ambalarea, instrucțiunile de 
asamblare și dezasamblare și, acolo unde 
este cazul, cele de instalare și întreținere;

Or. en

Justificare

Produsele ar trebui să prezinte siguranță și în faza de eliminare a acestora.

Amendamentul 52
Jürgen Creutzmann



AM\1001129RO.doc 23/57 PE516.836v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) categoriile de consumatori expuse unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili;

(d) categoriile de consumatori expuse unui 
risc atunci când utilizează produsul, în 
special consumatorii vulnerabili 
susceptibili de a utiliza produsul în 
condiții previzibile în mod rezonabil;

Or. en

[A se vedea amendamentele la considerentul 13 și la articolul 16 alineatul (2a) nou, depuse 
de același autor]

Justificare

Conceptul de consumator vulnerabil acoperă un spectru larg de situații care se detașează de 
condițiile normale în materie de răspundere. Prin urmare, riscurile pentru consumatorii 
vulnerabili ar trebui evaluate în funcție de probabilitatea ca aceștia să utilizeze un produs în 
condiții previzibile în mod rezonabil. Acest amendament este inclus, de asemenea, în 
amendamentul care propune un articol 16 alineatul (2a) nou, depus de același autor.

Amendamentul 53
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În lipsa unor standarde europene sau 
a unor cerințe în materie de sănătate și 
siguranță prevăzute în legislația statului 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție pe piață, după cum se 
menționează la articolul 5 literele (a), (b) 
și (c), conformitatea unui produs cu 
cerința generală de siguranță se 
evaluează avându-se în vedere îndeosebi 
următoarele elemente, dacă acestea 
există:
(a) standardele naționale voluntare de 
transpunere a standardelor europene 
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relevante,
altele decât cele menționate la articolul 5 
litera (b);
(b) standardele elaborate în statul 
membru în care
este comercializat produsul;
(c) recomandările Comisiei care stabilesc 
orientări cu privire la
evaluarea siguranței produselor;
(d) codurile de bună practică în domeniul 
siguranței produselor, în vigoare în 
sectorul
respectiv;
(e) cele mai noi tehnologii.

Or. en

[a se vedea articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE, amendamentele privind 
articolul 6 alineatele (1) și (2), articolele 2 și 5, depuse de același autor]

Justificare

Sistemul actual de evaluare a conformității cu cerințele de siguranță pentru produsele de 
consum (care funcționează foarte bine) ar trebui menținut. Noile elemente, de natură să 
creeze confuzii în rândul operatorilor economici și al autorităților de aplicare a legii, ar 
trebui să aibă un caracter voluntar, pentru a crea certitudine juridică. În acest scop, ordinea 
primelor două alineate ale articolului 6 ar trebui inversată, iar noul alineat (2) ar trebui să 
se bazeze pe o dispoziție facultativă.

Amendamentul 54
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), atunci când 
se evaluează dacă un produs este sigur, se 
au în vedere, dacă este cazul, următoarele 
aspecte, în special:

eliminat
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(a) cele mai noi tehnologii;
(b) alte standarde europene decât cele ale 
căror trimiteri au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 
conformitate cu articolele 16 și 17;
(c) standardele internaționale;
(d) acordurile internaționale;
(e) recomandările sau îndrumările 
Comisiei referitoare la evaluarea 
siguranței produselor;
(f) standardele naționale elaborate în 
statele membre în care produsul este pus 
la dispoziție;
(g) codurile de bună practică în domeniul 
siguranței produselor, în vigoare în 
sectorul respectiv;
(h) așteptările rezonabile ale 
consumatorilor în privința siguranței.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că sistemul actual de evaluare a conformității cu cerințele de 
siguranță pentru produsele de consum (care funcționează foarte bine) va fi menținut. Noile 
elemente, de natură să creeze confuzii în rândul operatorilor economici și al autorităților de 
aplicare a legii, ar trebui să aibă un caracter voluntar, pentru a crea certitudine juridică. În 
acest scop, ordinea primelor două alineate ale articolului 6 ar trebui inversată, iar noul 
alineat (2) ar trebui să se bazeze pe o dispoziție facultativă.

Amendamentul 55
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cele mai noi tehnologii; eliminat

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 16 alineatele (1), (1a) nou și (2), depuse de același 
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autor]

Justificare

Literă mutată la sfârșitul listei. Cu toate că luarea în considerare a celor mai noi tehnologii 
este importantă, acesta nu ar trebui să fie primul aspect avut în vedere. În mod normal, cele 
mai noi tehnologii vor atinge niveluri mai ridicate de siguranță. Cu toate acestea, 
disponibilitatea unor produse care prezintă un grad mai redus de risc nu constituie motive 
suficiente pentru a considera un produs ca fiind nesigur. Acest amendament este inclus, de 
asemenea, în amendamentul care propune un articol 6 alineatul (1a) nou, depus de același 
autor.

Amendamentul 56
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) așteptările rezonabile ale 
consumatorilor în privința siguranței.

eliminat

Or. en

[A se vedea amendamentul care propune un articol 16 alineatul (1a) nou, depus de același 
autor]

Justificare

Criteriul pare arbitrar și creează incertitudine juridică pentru operatorii economici întrucât 
aceștia trebuie să stabilească care sunt „așteptările rezonabile ale consumatorilor” pentru 
fiecare produs, fără nicio certitudine în cazul în care autoritățile de supraveghere ar putea să 
interpreteze în mod diferit conceptul. Acest amendament este inclus, de asemenea, în 
amendamentul care propune un articol 6 alineatul (1a) nou, depus de același autor.

Amendamentul 57
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) cele mai noi tehnologii.
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Or. en

[A se vedea amendamentul care propune un articol 16 alineatul (1a) nou, depus de același 
autor]

Justificare

Literă mutată la sfârșitul listei. Cu toate că luarea în considerare a celor mai noi tehnologii 
este importantă, acesta nu ar trebui să fie primul aspect avut în vedere. În mod normal, cele 
mai noi tehnologii vor atinge niveluri mai ridicate de siguranță. Cu toate acestea, un produs 
ar putea fi considerat în continuare sigur în cazul în care sunt disponibile pe piață alte 
produse, care prezintă standarde de siguranță chiar mai ridicate. Acest amendament este 
inclus, de asemenea, în amendamentul care propune un articol 6 alineatul (1a) nou, depus de 
același autor.

Amendamentul 58
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) principiul precauției.

Or. en

Justificare

Principiul precauției este un pilon al protecției consumatorului. Acesta a fost eliminat în 
revizuirea de față deși a figurat în Directiva privind siguranța generală a produselor 
[considerentul 1, articolul 8 alineatul (2)]. El asigură legiuitorului și autorităților de 
supraveghere a pieței un instrument necesar pentru a elimina un produs de pe piață dacă 
există suspiciunea că este periculos. Acesta a fost utilizat cu succes până acum și a prevenit 
vătămări.

Amendamentul 59
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se evaluează dacă un 
produs este sigur, pe lângă elementele 
enumerate la alineatul (1) pot fi luate în 
considerare următoarele aspecte 
referitoare la produs și la utilizarea sa, 
atunci când acestea sunt disponibile, în 
special:
(a) caracteristicile produsului, inclusiv 
compoziția, autenticitatea, ambalarea, 
instrucțiunile de asamblare și, acolo unde 
este cazul, cele de instalare și întreținere;
(b) efectul asupra altor produse, în 
cazurile în care se poate prevedea în mod 
rezonabil că va fi utilizat împreună cu alte 
produse;
(c) prezentarea produsului, etichetarea, 
orice avertismente și instrucțiuni 
referitoare la utilizarea și eliminarea sa, 
precum și orice altă mențiune sau 
informație referitoare la produs;
(d) categoriile de consumatori expuse 
unui risc atunci când utilizează produsul, 
în special consumatorii vulnerabili 
susceptibili de a utiliza produsul în 
condiții previzibile în mod rezonabil;
(e) aspectul exterior al produsului și în 
special cazul în care un produs, deși nu 
este un produs alimentar, se aseamănă cu 
un produs alimentar și ar putea fi 
confundat cu un produs alimentar pe 
baza formei, mirosului, culorii, 
aspectului, ambalajului, etichetării, 
volumului, dimensiunii sau a altor 
caracteristici ale sale.
Posibilitatea de a obține niveluri de 
siguranță superioare sau disponibilitatea 
altor produse cu un grad mai mic de risc 
nu constituie motive pentru a considera 
că un produs nu este sigur.

Or. en
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[A se vedea amendamentele la articolul 16 alineatele (1), (1a) nou și (2), depuse de același 
autor]

Justificare

Noile elemente, de natură să creeze confuzii în rândul operatorilor economici și al 
autorităților de aplicare a legii, ar trebui să aibă un caracter voluntar, pentru a crea 
certitudine juridică. În acest scop, ordinea primelor două alineate ale articolului 6 ar trebui 
inversată, iar noul alineat (2) ar trebui să se bazeze pe o dispoziție facultativă. Pe lângă 
criteriile propuse, ar trebui, de asemenea, să fie posibilă luarea în considerare a autenticității 
produselor, întrucât multe produse contrafăcute sunt și nesigure.

Amendamentul 60
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar21.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.
__________________
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21 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Justificare

Cerința de a indica originea produselor de consum nu a fost abordată de evaluarea de 
impact, și nici nu este cuprinsă în noul cadru legislativ. Aceasta nu ar ameliora siguranța 
consumatorului sau trasabilitatea produsului, care sunt asigurate deja prin alte mijloace 
prezente în legislația armonizată și în RSPC. De asemenea, ea ar induce în eroare 
consumatorii de produse care rezultă dintr-un lanț de aprovizionare mondial complex. În 
fine, aplicarea sa ar fi costisitoare pentru operatorii economici și pentru autoritățile publice.

Amendamentul 61
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar21.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
membru.
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__________________
21 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Justificare

„Țara de origine” este stabilită de Codul Vamal și se referă la țara în care a avut loc ultima 
prelucrare substanțială a produsului. Nu se indică proveniența efectivă a produsului, a 
componentelor și a materialelor sale. Întrucât operatorii economici sunt obligați să furnizeze 
date de contact, să se asigure că produsele poartă un număr de tip, lot sau serie, lanțul de 
aprovizionare exact poate fi urmărit. Adăugarea mărcii „Țara de origine” nu contribuie la 
îmbunătățirea trasabilității.

Amendamentul 62
Markus Pieper, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Indicarea originii
(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește 
respectivul produs.
(2) În scopul de a determina țara de 
origine în sensul alineatului (1), se aplică 
normele privind originea nepreferențială 
prevăzute la articolele 23-25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar.
(3) În cazurile în care țara de origine 
determinată în conformitate cu alineatul 
(2) este un stat membru al Uniunii, 
producătorii și importatorii pot face 
trimitere la Uniune sau la respectivul stat 
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membru.
__________________
21 JO: L 302 din 19.10.1992, p. 1.

Or. de

Justificare

Indicarea obligatorie a originii nu oferă o valoare adăugată consumatorului și creează 
confuzie inutilă. Regulamentele de până acum au garantat siguranța consumatorului. În plus, 
indicarea obligatorie a originii creează o birocrație inutilă, de pe urma cărei suferă, în 
special, întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 63
Sajjad Karim

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 pot indica 
pe produs țara sa de origine sau, în cazurile 
în care dimensiunea sau natura produsului 
nu permite acest lucru, că respectiva 
informație poate fi prevăzută pe ambalaj 
ori într-un document care însoțește 
respectivul produs.

Or. en

Justificare

Nu există dovezi clare potrivit cărora țara de origine are vreo legătură cu siguranța 
produsului, prin urmare, indicarea sa ar trebui să rămână voluntară.

Amendamentul 64
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care producătorul nu 
introduce produsul pe piață, numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca comercială a producătorului și 
adresa la care acesta poate fi contactat.

Or. en

Justificare

În cazul în care numele și adresa unui producător din afara UE trebuie să figureze pe un 
produs importat, această informație ar fi cunoscută concurenților și clienților economici ai 
importatorului, cu consecința că aceștia ar putea să evite în viitor acest importator anume și 
să procure direct de la producătorul din afara UE. Aceasta ar descuraja IMM-urile să 
importe și ar antrena o importantă denaturare a concurenței. De aceea, se sugerează 
includerea acestei informații în documentația tehnică.

Amendamentul 65
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pune 
la dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(5) Timp de cinci ani de la introducerea pe 
piață a produsului, producătorii pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței, pe baza unei cereri motivate, părți 
relevante din documentația tehnică, în 
format electronic și fizic.

Documentația tehnică nu este necesar să 
se afle pe teritoriul Uniunii, și nici să fie 
disponibilă în permanență în formă fizică. 
În schimb, aceasta trebuie să poată fi 
compilată și pusă la dispoziție într-o 
perioadă de timp rezonabilă.

Or. en

[a se vedea articolele R2 alineatul (9) și R4 alineatul (9) din Decizia nr. 768/2008/CE, 
anexa VII A punctul (2) la Directiva 2006/42/CE, Orientările CE privind aplicarea 

Directivei 2006/95/CE și amendamentul la articolul 10 alineatul (8), depus de același autor]
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Justificare

Producătorii ar trebui să elaboreze numai documentația tehnică pentru produsele de consum 
nearmonizate, pe bază de cerere motivată, întrucât se consideră că aceste produse nu poartă, 
în general, riscuri ridicate. O obligație generală ar crea sarcini administrative 
disproporționate. Formularea propusă este inspirată din Directiva privind echipamentele 
tehnice. Perioada de 10 ani propusă depășește în mod clar ciclul de viață al celor mai multe 
produse de consum și, prin urmare, ar trebui să fie scurtată.

Amendamentul 66
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pune la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere motivată, 
o pun la dispoziția autorităților de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 67
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pune la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(5) Producătorii păstrează documentația 
tehnică timp de 15 ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

Or. ro
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Amendamentul 68
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii indică pe produs numele 
lor, denumirea lor comercială înregistrată
sau marca lor comercială înregistrată și 
adresa la care pot fi contactați sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, pe ambalajul 
produsului sau într-un document care 
însoțește respectivul produs. Adresa trebuie 
să indice un singur punct de contact pentru 
producător.

(7) În cazul în care introduc un produs pe 
piață, producătorii indică pe produs 
numele lor, denumirea lor comercială 
înregistrată sau marca lor comercială 
înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalajul produsului, într-un 
document care însoțește respectivul produs 
sau pe un site internet indicat clar pe 
produs sau pe ambalajul său, ori în 
documentele de însoțire. Adresa trebuie să 
indice un singur punct de contact pentru 
producător.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 10 alineatul (3), depus de același autor]

Justificare

În special pentru produsele de mici dimensiuni (de exemplu, șosete) și pentru produsele care 
pot fi vândute separat, ca articole unice (de exemplu, mingi de golf), obligațiile propuse vor 
antrena costuri suplimentare ridicate, deoarece informațiile vor trebui să fie furnizate în 
documente distincte. Includerea unui site internet unde să poată fi obținute informații 
suplimentare ar fi mai rentabilă și mai ecologică.

Amendamentul 69
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE516.836v01-00 36/57 AM\1001129RO.doc

RO

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

stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție, cu excepția cazului 
în care produsul poate fi utilizat în condiții 
de siguranță și conform destinației 
prevăzute de producător în lipsa unor astfel 
de instrucțiuni și informații de siguranță. 
Informațiile de siguranță permit 
consumatorilor să evalueze riscurile 
inerente prezentate de un produs pe 
parcursul perioadei sale de utilizare 
normale sau care poate fi prevăzută în 
mod rezonabil, atunci când aceste riscuri 
nu sunt imediat evidente fără o avertizare 
adecvată.

Or. en

Amendamentul 70
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție, cu excepția cazului 
în care produsul poate fi utilizat în 
condiții de siguranță și conform 
destinației prevăzute de producător în 
lipsa unor astfel de instrucțiuni și 
informații de siguranță.

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție.

Or. ro

Amendamentul 71
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 – paragraful 1



AM\1001129RO.doc 37/57 PE516.836v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori, în condițiile 
stabilite de statul membru în care produsul 
este pus la dispoziție, cu excepția cazului 
în care produsul poate fi utilizat în condiții 
de siguranță și conform destinației 
prevăzute de producător în lipsa unor astfel 
de instrucțiuni și informații de siguranță.

Producătorii se asigură că produsul lor este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă sau într-un format 
vizual care poate fi ușor înțeles de 
consumatori, în condițiile stabilite de statul 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție, cu excepția cazului în care 
produsul poate fi utilizat în condiții de 
siguranță și conform destinației prevăzute 
de producător în lipsa unor astfel de 
instrucțiuni și informații de siguranță.

Or. en

Justificare

Traducerea în toate limbile UE ar putea fi înlocuită în mod eficient, în unele cazuri, cu 
instrucțiuni sub formă de desene sau pictograme. Aceste soluții inovatoare sunt alternative 
bune și atractive la vocabularul tehnic utilizat în instrucțiunile pentru anumite produse.

Amendamentul 72
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod, iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă 
este cazul. În plus, în cazul în care 
produsul nu prezintă siguranță, 
producătorii informează de îndată în acest 
sens autoritățile de supraveghere a pieței 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție respectivul produs, furnizând 
detalii, în special cu privire la riscul la 

(9) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament într-un alt mod iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
în conformitate respectivul produs, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, producătorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
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adresa sănătății și a siguranței, precum și la 
orice măsură corectivă luată.

precum și la orice măsură corectivă luată.

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 10 alineatul (7) și la articolul 11 alineatul (5), depuse 
de același autor]

Justificare

Expresia „dacă este cazul” creează incertitudine juridică, deoarece ar putea fi interpretată 
ca implicând o condiție suplimentară pentru utilizarea de acțiuni corective.

Amendamentul 73
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în urma unei cereri din partea unei 
autorități de supraveghere a pieței, să 
furnizeze acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru 
demonstrarea conformității unui produs;

(a) în urma unei cereri motivate din partea 
unei autorități de supraveghere a pieței, să 
furnizeze acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru 
demonstrarea conformității unui produs;

Or. en

Amendamentul 74
Jürgen Creutzmann

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 
alineatele (4) și (6).
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Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 8 alineatul (4) litera c) și la articolul 8 alineatul (7), 
depuse de același autor]

Justificare

În cazul în care numele și adresa unui producător din afara UE trebuie să figureze pe un 
produs importat, această informație ar fi cunoscută concurenților și clienților economici ai 
importatorului, cu consecința că aceștia ar putea să evite în viitor acest importator anume și 
să procure direct de la producătorul din afara UE. Aceasta ar descuraja IMM-urile să 
importe și ar antrena o importantă denaturare a concurenței. De aceea, se sugerează 
includerea acestei informații în documentația tehnică.

Amendamentul 75
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică pe produs numele 
lor, denumirea lor comercială înregistrată 
sau marca lor înregistrată și adresa la care 
pot fi contactați sau, dacă aceste lucru nu 
este posibil, pe ambalajul produsului ori 
într-un document care însoțește produsul. 
Ei se asigură că orice etichetă suplimentară 
nu maschează vreo informație de pe 
eticheta aplicată de către producător.

(3) Importatorii indică pe produs numele 
lor, denumirea lor comercială înregistrată 
sau marca lor comercială înregistrată și 
adresa la care pot fi contactați sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, pe ambalajul 
produsului, într-un document care însoțește 
respectivul produs sau pe un site internet 
indicat clar pe produs sau pe ambalajul 
său, ori în documentele de însoțire. Ei se 
asigură că orice etichetă suplimentară nu 
maschează vreo informație de pe eticheta 
aplicată de către producător.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 8 alineatul (7), depus de același autor]

Justificare

În special pentru produsele de mici dimensiuni (de exemplu, șosete) și pentru produsele care 
pot fi vândute separat, ca articole unice (de exemplu, mingi de golf), obligațiile propuse vor 
antrena costuri suplimentare ridicate, deoarece informațiile vor trebui să fie furnizate în 
documente distincte. Includerea unui site internet unde să poată fi obținute informații 
suplimentare ar fi mai rentabilă și mai ecologică.
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Amendamentul 76
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 77
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Importatorii se asigură că produsul este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță într-o limbă sau într-un format 
vizual care poate fi ușor înțeles de 
consumatori, în condițiile stabilite de statul 
membru în care produsul este pus la 
dispoziție, cu excepția cazului în care 
produsul poate fi utilizat în condiții de 
siguranță și conform destinației prevăzute 
de producător în lipsa unor astfel de 
instrucțiuni și informații de siguranță.

Or. en
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Justificare

Traducerea în toate limbile UE ar putea fi înlocuită în mod eficient, în unele cazuri, cu 
instrucțiuni sub formă de desene sau pictograme. Aceste soluții inovatoare sunt alternative 
bune și atractive la vocabularul tehnic utilizat în instrucțiunile pentru anumite produse.

Amendamentul 78
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, dacă este 
cazul. În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu prezintă siguranță sau 
nu este în conformitate cu prezentul 
regulament, iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce în 
conformitate respectivul produs, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, după caz. 
În plus, în cazul în care produsul nu 
prezintă siguranță, importatorii informează 
de îndată în acest sens autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre în 
care au pus la dispoziție respectivul produs, 
furnizând detalii, în special cu privire la 
riscul la adresa sănătății și a siguranței, 
precum și la orice măsură corectivă luată.

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 8 alineatul (9) și la articolul 11 alineatul (5), depuse 
de același autor]

Justificare

Expresia „dacă este cazul” creează incertitudine juridică, deoarece ar putea fi interpretată 
ca implicând o condiție suplimentară pentru utilizarea de acțiuni corective.

Amendamentul 79
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pun la
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(8) Timp de cinci ani de la introducerea pe 
piață a produsului, importatorii se asigură 
că părți relevante din documentația 
tehnică pot fi puse la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței, pe 
baza unei cereri motivate, în format 
electronic și fizic.

Or. en

[a se vedea articolele R4 alineatul (8) din Decizia nr. 768/2008/CE și amendamentul la 
articolul 8 alineatul (5), depus de același autor]

Justificare

Decizia nr. 768/2008/CE stipulează că importatorii „pentru o perioadă de …[a se specifica 
perioada, în funcție de ciclul de viață al produsului și de nivelul de risc] (…) se asigură că 
documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere”. Perioada de 10 
ani propusă depășește în mod clar ciclul de viață al celor mai multe produse de consum și, 
prin urmare, ar trebui să fie scurtată. Cererile ar trebui să indice riscurile identificate în 
legătură cu produsul respectiv.

Amendamentul 80
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de zece ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

(8) Importatorii păstrează documentația 
tehnică timp de 15 ani de la introducerea 
pe piață a produsului și, la cerere, o pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței.

Or. ro
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Amendamentul 81
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele 
(3) și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
produsul poartă marcajul cerut prevăzut
la articolul 8 alineatele (6) și (7) și la 
articolul 10 alineatul (3) și dacă este 
însoțit de informațiile enunțate la 
articolul 8 alineatul (8) și la articolul 10 
alineatul (4), după caz.

Or. en

Justificare

Formularea revizuită elimină riscul interpretării obligațiilor, astfel încât un distribuitor să 
trebuiască să evalueze (de exemplu, prin testarea produsului) dacă informațiile furnizate de 
producător/importator sunt exacte. Singura responsabilitate a distribuitorilor este de a 
verifica dacă sunt prezente, conform prevederilor din regulament, toate informațiile relevante 
și cerute.

Amendamentul 82
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele 
(6), (7) și (8) și la articolul 10 alineatele (3) 
și (4), după caz.

(2) Înainte de punerea la dispoziție pe piață 
a unui produs, distribuitorii verifică dacă 
produsul include informațiile cerute din 
partea producătorilor și a importatorilor 
enunțate la articolul 8 alineatele (6), (7) 
și (8) și la articolul 10 alineatele (3) și (4), 
după caz.

Or. en
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Justificare

Formularea revizuită clarifică faptul că distribuitorii nu sunt obligați să evalueze exactitatea 
informațiilor furnizate de către producător/importator. Distribuitorii (îndeosebi IMM-urile) 
nu sunt echipați pentru a efectua astfel de evaluări tehnice. Distribuitorii ar trebui să aibă 
doar obligația de a verifica prezența informațiilor cerute. Acest lucru ar permite tuturor 
distribuitorilor, cu precădere IMM-urilor, să aplice regulamentul într-o mod mai eficient și
sigur din punct de vedere juridic.

Amendamentul 83
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu prezintă 
siguranță sau nu este în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (6), (7) și (8) și cu 
articolul 10 alineatele (3) și (4), după caz, 
se asigură că se iau toate măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul nu prezintă 
siguranță, distribuitorii informează de 
îndată în acest sens producătorul sau 
importatorul, după caz, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
respectivul produs, furnizând detalii, în 
special cu privire la riscul la adresa 
sănătății și a siguranței, precum și la orice 
măsură corectivă luată.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 8 alineatul (9) și la articolul 10 alineatul (7), depuse 
de același autor]

Justificare

Expresia „dacă este cazul” creează incertitudine juridică, deoarece ar putea fi interpretată 
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ca implicând o condiție suplimentară pentru utilizarea de acțiuni corective.

Amendamentul 84
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Distribuitorii sunt obligați să pună la 
dispoziție pe piață numai produse însoțite 
de instrucțiuni și informații de siguranță 
în toate limbile oficiale ale statului în care 
produsul este pus la dispoziție, în 
condițiile stabilite de statul membru 
respectiv.

Or. ro

Amendamentul 85
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) doar un număr limitat de produse bine 
identificate nu prezintă siguranță;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 86
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) producătorul, importatorul sau (b) producătorul, importatorul sau 
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distribuitorul pot demonstra că riscul este 
pe deplin sub control și nu mai poate pune 
în pericol sănătatea și siguranța 
persoanelor;

distribuitorul pot demonstra că riscul este 
efectiv sub control, astfel încât să prevină 
orice pericole pentru sănătatea și siguranța 
persoanelor;

Or. en

Justificare

Controlul total asupra riscurilor este imposibil de realizat în practică. Prin urmare, 
formularea ar trebui ajustată cu scopul de a crea certitudine juridică pentru operatorii 
economici.

Amendamentul 87
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsul prezintă un risc a cărui 
cauză, chiar dacă este cunoscută, nu 
reprezintă o informație utilă pentru 
autorități sau pentru public.

eliminat

Or. en

Justificare

În primul rând, cauza riscului poate să nu fie cunoscută. În al doilea rând, dacă este 
cunoscută cauza riscului, ar putea fi dificil ca operatorii economici să decidă dacă este sau 
nu de interes public. O asemenea condiție obligatorie ar crea incertitudine juridică.

Amendamentul 88
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3). Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20, determinând produsele, categoriile sau 

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 20, determinând produsele, 



AM\1001129RO.doc 47/57 PE516.836v01-00

RO

grupurile de produse pentru care, din cauza 
nivelului lor scăzut de risc, informațiile 
menționate la articolul 8 alineatul (7) și la 
articolul 10 alineatul (3) nu trebuie să fie 
indicate pe produsul propriu-zis.

categoriile sau grupurile de produse pentru 
care, din cauza nivelului lor scăzut de risc, 
informațiile menționate la articolul 8 
alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (3) 
nu sunt necesare.

Or. en

Justificare

Aliniere cu formulările de la articolul 8 alineatul (7) și articolul 10 alineatul (3), conform 
cărora informațiile cerute pot fi indicate, de asemenea, pe ambalaj sau în documentele de 
însoțire, în cazul în care nu este posibilă indicarea pe produsul însuși.

Amendamentul 89
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 de stabilire a cerințelor de la 
articolul 8, articolul 10, articolul 11 și 
articolul 14 din prezentul regulament, 
cerințe de la care pot fi exceptați 
distribuitorii de bunuri de ocazie, pe baza 
nivelului scăzut de risc implicat sau având 
în vedere sarcina excesivă pe care o 
creează aceștia asupra activității 
economice a operatorilor mai mici.

Or. en

Justificare

Micile magazine care comercializează produse de ocazie ar trebui să fie exceptate de la unele 
cerințe impuse distribuitorilor, sarcina asupra activității lor economice fiind prea ridicată 
sau unele dintre cerințe fiind imposibil de îndeplinit. Comisia ar trebui să evalueze criteriile 
(cifra de afaceri, dimensiunea, categoria, tipul de produse) în baza cărora ar trebui aplicate 
aceste exceptări și să le propună în temeiul unui act delegat.
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Amendamentul 90
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii economici trebuie să fie în 
măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la primul alineat timp de 10 ani după ce le-
a fost furnizat produsul și pentru o perioadă
de 10 ani după ce au furnizat produsul.

(2) Operatorii economici sunt în măsură să 
prezinte informațiile prevăzute la primul 
alineat timp de cinci ani după ce le-a fost 
furnizat produsul și pentru o perioadă de 
cinci ani după ce au furnizat produsul.

Or. en

Justificare

Având în vedere categoria largă de produse reglementate de prezentul regulament și riscul 
lor relativ scăzut, impunerea unei obligații de a păstra, timp de zece ani, informațiile despre 
lanțurile de aprovizionare ale tuturor produselor de consum ar fi o sarcină administrativă 
disproporționată. Pentru întreprinderile mici și mijlocii va fi aproape imposibil să 
îndeplinească aceste cerințe, care ar submina fundamental capacitatea acestora de a concura 
cu întreprinderile mai mari.

Amendamentul 91
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii economici trebuie să fie în 
măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la primul alineat timp de 10 ani după ce le-
a fost furnizat produsul și pentru o perioadă 
de 10 ani după ce au furnizat produsul.

(2) Operatorii economici sunt în măsură să 
prezinte informațiile prevăzute la primul 
alineat timp de 15 ani după ce le-a fost 
furnizat produsul și pentru o perioadă de 15
ani după ce au furnizat produsul.

Or. ro

Amendamentul 92
Sajjad Karim



AM\1001129RO.doc 49/57 PE516.836v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii economici trebuie să fie în 
măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la primul alineat timp de 10 ani după ce le-
a fost furnizat produsul și pentru o 
perioadă de 10 ani după ce au furnizat 
produsul.

(2) Operatorii economici sunt în măsură să 
prezinte informațiile prevăzute la primul 
alineat pentru o perioadă care constituie o 
apreciere rezonabilă a ciclului de viață al 
unui produs, după ce au furnizat produsul.

Or. en

Amendamentul 93
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care distribuitorii 
identifică informațiile menționate la 
primul alineat, autoritățile de 
supraveghere tratează aceste informații ca 
fiind confidențiale.

Or. en

Justificare

Pentru mulți distribuitori și angrosiști, este un secret comercial de la cine procură și cui 
furnizează. Prin urmare, protecția identității furnizorilor lor este necesară. Informațiile 
furnizate de operatorii economici ar trebui să fie utilizate numai de către autoritățile de 
supraveghere a pieței, fără nicio posibilitate ca informații sensibile din punct de vedere 
comercial să fie publicate în general sau să ajungă în mâna concurenților.

Amendamentul 94
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Trasabilitatea produselor
(1) Pentru anumite produse, categorii sau 
grupuri de produse care, din cauza 
caracteristicilor lor specifice sau 
condițiilor specifice de difuzare sau de 
utilizare, sunt susceptibile să prezinte un 
risc important pentru sănătatea și 
siguranța persoanelor, Comisia poate 
solicita operatorilor economici care 
introduc pe piață și pun la dispoziție pe 
piață aceste produse să stabilească sau să 
utilizeze un sistem de trasabilitate.
(2) Sistemul de trasabilitate constă în 
colectarea și stocarea datelor prin 
mijloace electronice care să permită 
identificarea produsului și a operatorilor 
economici implicați în lanțul său de 
aprovizionare, precum și în amplasarea 
unui suport de date pe produs, pe 
ambalajul acestuia sau pe documentele de 
însoțire pentru a permite accesul la datele 
respective.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20:
(a) determinând produsele, categoriile sau 
grupurile de produse susceptibile de a 
prezenta un risc important pentru 
sănătatea și siguranța persoanelor, așa 
cum se arată la alineatul (1);
(b) precizând datele pe care operatorii 
economici trebuie să le colecteze și să le 
stocheze prin intermediul sistemului de 
trasabilitate menționat la alineatul (2).
(4) Comisia poate să stabilească, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, tipul de suport de date și 
amplasarea sa, așa cum se prevede la 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
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articolul 19 alineatul (3).
(5). Atunci când adoptă măsurile 
menționate la alineatele (3) și (4), 
Comisia ia în considerare următoarele:
(a) raportul cost-eficacitate al măsurilor, 
inclusiv impactul acestora asupra 
întreprinderilor, în special asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii;
(b) compatibilitatea cu sistemele de 
trasabilitate disponibile la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

Nu există nicio dovadă că aceste dispoziții vor adăuga vreo valoare sau vor aduce vreun 
avantaj consumatorilor, autorităților de supraveghere a pieței sau operatorilor economici. 
Ele vor antrena un cost pentru întreprinderi, cost care nu a fost evaluat și care probabil se va 
transfera către consumatori. În plus, nu se poate proba existența vreunui produs nearmonizat 
caracterizat prin riscuri atât de mari încât să justifice această abordare. Prin urmare, acest 
demers este disproporționat.

Amendamentul 95
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trasabilitatea produselor Trasabilitatea produselor susceptibile să 
poarte un risc important

Or. en

Justificare

Acest sistem de trasabilitate este menit să acopere exclusiv produse și categorii de produse 
specifice susceptibile să poarte un risc important.

Amendamentul 96
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Înainte de a propune noi cerințe în materie de trasabilitate, Comisia ar trebui să se consulte 
cu părțile interesate relevante, cum ar fi organizații profesionale și de consumatori, pentru a 
beneficia de expertiza acestora și a lua în considerare implicațiile practice ale acestor 
cerințe.

Amendamentul 97
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

stabilească sau să utilizeze un sistem de 
trasabilitate pentru producător.

Or. en

Justificare

Pentru a proteja viața privată a consumatorilor, ar trebui garantat faptul că trasabilitatea 
produsului îl vizează numai pe producător și numai în cazurile în care ar fi necesară o 
rechemare.

Amendamentul 98
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Tehnologia RFID sau suportul de date pe produs nu este singurul mijloc care garantează 
punerea la dispoziție a datelor necesare privind siguranța produsului. Există și alte 
alternative, mai rentabile, cum ar fi codul individual al produsului, care poate fi asociat unor 
informații pe un site internet administrat de operatorul economic, de exemplu. Directiva nu ar 
trebui să impună o soluție tehnică, ci să permită operatorilor să aleagă, atât timp cât sunt 
respectate cerințele de siguranță.

Amendamentul 99
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) precizând datele pe care operatorii 
economici trebuie să le colecteze și să le 
stocheze prin intermediul sistemului de 
trasabilitate menționat la alineatul (2).

(b) precizând datele pe care operatorii 
economici le colectează și le stochează
prin intermediul sistemului de trasabilitate 
menționat la alineatul (2) și care sunt 
necesare pentru a garanta siguranța 
produsului.

Or. en

Justificare

Pentru a proteja viața privată a consumatorilor, ar trebui garantat faptul că datele colectate 
și stocate sunt necesare strict exclusiv în scopul garantării siguranței produsului.

Amendamentul 100
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate solicita uneia sau mai 
multor organizații de standardizare 
europene să elaboreze sau să identifice un 
standard european, care urmărește să 
garanteze că produsele care respectă acest 
standard sau părți ale acestuia respectă 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4. Comisia stabilește cerințele 
referitoare la conținut care trebuie 
îndeplinite de către standardul european 
solicitat și un termen pentru adoptarea 
acestuia.

Comisia poate solicita uneia sau mai 
multor organizații de standardizare 
europene să elaboreze sau să identifice un
standard european, care urmărește să 
garanteze că produsele care respectă acest 
standard sau părți ale acestuia respectă 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4. Ținând seama de opiniile 
părților interesate relevante, după caz,
Comisia stabilește cerințele referitoare la 
conținut care trebuie îndeplinite de către 
standardul european solicitat și un termen 
pentru adoptarea acestuia.

Or. en

(A se vedea amendamentul la considerentul 24, depus de același autor)
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Justificare

Atunci când stabilește conținutul noilor standarde europene de siguranță, Comisia ar trebui 
să țină seama de punctele de vedere ale părților interesate, după caz, pentru a se asigura că 
aceste standarde sunt relevante, proporționale și eficiente.

Amendamentul 101
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă solicitarea menționată la 
primul paragraf printr-o decizie de punere 
în aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 19 alineatul (3).

Comisia adoptă solicitarea menționată la 
primul paragraf printr-un act delegat, în 
conformitate cu articolul 20.

Or. en

(A se vedea amendamentul la considerentul 27, depus de același autor)

Justificare

Noile standarde europene de siguranță pentru produsele de consum, pe baza articolului 4, ar 
trebui considerate ca fiind o completare a actului de bază prin adăugarea de elemente 
neesențiale în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Având în vedere caracterul foarte 
general al articolului 4, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de 
a revoca și de a obiecta împotriva unui mandat pentru noi standarde introdus de Comisie. 
Prin urmare, este indicat ca mandatul să fie adoptat prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 102
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Sancțiuni
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(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.
(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare 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.

Or. en

[a se vedea articolul 31 din Regulamentul 2013/0048 (COD)]

Justificare

Sancțiunile aplicabile încălcării normelor în materie de siguranță a produselor ar trebui să 
fie aceleași pentru toate produsele (armonizate și nearmonizate, de consum și profesionale) 
și, de asemenea, să se aplice cazurilor de neconformitate, de exemplu cu standardele de 
mediu. Prin urmare, normele aplicabile sancțiunilor ar trebui prevăzute în mod exclusiv în 
regulamentul privind supravegherea pieței.

Amendamentul 103
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
iau în considerare dimensiunea 
întreprinderilor și, în special, situația 
întreprinderilor mici și mijlocii. 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Proporționalitatea sancțiunilor este deja invocată în teza care stipulează că „sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive”.

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 13 alineatul (3) și la 
articolul 15 alineatul (3) se conferă 
Comisiei pe o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu [se introduce 
data - data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 13 alineatul (3) și la 
articolul 15 alineatul (3) se conferă 
Comisiei pe o perioadă de timp de cinci 
ani începând cu [se introduce data - data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu noua luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel puțin cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. ro


