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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura coerența între 
prezentul regulament și legislația sectorială 
de armonizare a Uniunii în privința unor 
obligații specifice ale operatorilor 
economici, dispozițiile referitoare la 
producători, reprezentanți autorizați, 
importatori și distribuitori trebuie să se 
bazeze pe dispozițiile de referință incluse 
în Decizia nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor.

(9) Pentru a asigura coerența între 
prezentul regulament și legislația sectorială 
de armonizare a Uniunii în privința unor 
obligații specifice ale operatorilor 
economici, dispozițiile referitoare la 
producători, reprezentanți autorizați, 
importatori și distribuitori trebuie să se 
bazeze pe dispozițiile de referință incluse 
în Decizia nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor. Cu 
toate acestea, o legislație armonizată nu 
ar trebui să impună întreprinderilor 
sarcini administrative inutile.

Or. en

Amendamentul 2

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 trebuie limitat la nicio 
tehnică de vânzare a produselor de consum, 
și, prin urmare, include vânzarea la 
distanță, cum ar fi vânzarea online.

Or. en
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Amendamentul 3

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 trebuie 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.

Or. en

Justificare

Compoziția produselor (componentele sau materialul constitutiv, materia primă) constituie 
un element esențial în evaluarea siguranței produselor.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Prezentul regulament ar trebui să 
țină seama de așa-zisele „produse 
atrăgătoare pentru copii”, a căror 
proiectare prezintă asemănări, de orice 
fel, cu alt obiect recunoscut în general ca 
atrăgător pentru copii sau destinat uzului 
copiilor. Trebuie să se țină seama, în 
special, de noțiunea de produse 
atrăgătoare pentru copii la evaluarea 
siguranței unui produs.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a facilita plasarea pe piață a 
unor produse sigure, operatorii 
economici, în special IMM-urile, își pot 
îndeplini obligațiile impuse de prezentul 
regulament prin crearea unor consorții 
având ca dublu obiectiv garantarea 
respectării eficiente și de calitate a 
cerințelor privind siguranța produselor și 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative și birocratice cu care sunt 
împovărate întreprinderile individuale.

Or. it

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a implementa fără probleme 
indicarea originii și a îmbunătăți 
trasabilitatea produselor, Comisia ar 
trebui să evalueze modul în care poate 
facilita aplicarea asupra produselor a 
tehnologiilor specifice de urmărire și 
identificare, precum și a tehnologiilor de 
autentificare a produselor. Tehnologiile 
evaluate ar trebui să asigure, printre 
altele, siguranța produselor pentru 
consumatori, să îmbunătățească 
mecanismele de urmărire și să evite 
sarcinile administrative inutile asupra 
operatorilor economici, pentru a 
împiedica transferarea costurilor către 
consumatori.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Sistemele actuale de trasabilitate și 
procedurile de identificare deja existente 
trebuie aplicate eficient și îmbunătățite. 
În acest scop, sunt necesare aprecieri și 
evaluări privind utilizarea tehnologiilor 
disponibile, pentru a asigura performanțe 
superioare și a reduce sarcina asupra 
operatorilor economici. Unul dintre 
obiectivele regulamentului îl constituie 
îmbunătățirea continuă a sistemelor de 
trasabilitate impuse operatorilor 
economici și produselor.

Or. en

Amendamentul 8

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 

(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. Procesele 
comerciale moderne de cumpărare și 
prelucrare a materialelor fac, de 
asemenea, necesară indicarea țării de 
origine a materialelor care compun 
produsul, pentru a garanta achiziționarea 
unui produs sigur de către consumatori.
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multilaterale în domeniul siguranței 
produselor de consum în vederea 
întreprinderii unor acțiuni subsecvente 
corespunzătoare.

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.

Or. it

Justificare

Așa cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) litera (a), unul dintre elementele cheie în 
evaluarea gradului de siguranță al unui produs este compoziția acestuia, și anume 
materialele din care este constituit, parțial sau în totalitate. Introducerea unei cerințe privind 
indicarea clară și reală a materialelor care compun produsele ar contribui, de asemenea, la 
protejarea excelenței artizanale și industriale a IMM-urilor din statele membre ale UE.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Uniunea Europeană a încheiat deja, 
sau urmează să încheie tratate bilaterale 
cu țări în care există o cerință privind 
denumirea de origine; prin urmare, 
obligația de a indica originea unui produs 
fabricat permite o funcționare corectă și 
echilibrată a pieței și a concurenței între
țări, evitând tratamentul inegal, ce 
constituie un obstacol în calea 
comerțului.

Or. it

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Indicarea originii produsului ar 
facilita accesul consumatorilor la 
informațiile privind lanțul produsului 
respectiv, ridicând astfel nivelul de 
conștientizare al consumatorilor în 
general. În special, prin indicarea 
numelui producătorului responsabil, 
conform obligațiilor impuse operatorilor 
economici, există un risc de a induce 
consumatorul în eroare, deoarece 
precizarea producătorului responsabil nu 
este în mod necesar echivalentă cu locul 
de producție. Astfel, indicarea originii va 
fi singurul mijloc prin care consumatorii 
pot afla țara de producție.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Indicarea originii ar trebui, de 
asemenea, să îi ajute pe consumatori să 
cumpere produse sigure, care respectă 
standarde înalte de calitate în ceea ce 
privește sănătatea și siguranța pentru 
lucrători și protecția mediului.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
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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 și eliminarea sa, 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

Ori de câte ori consumatorul trebuie să efectueze o operație la sfârșitul vieții produsului, 
această operație ar trebui să fie sigură.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. „consumatorii vulnerabili” sunt 
persoanele care întâmpină greutăți legate 
de accesul la informațiile relevante 
privind consumatorii și de înțelegerea 
acestor informații sau sunt mai expuși 
riscurilor legate de siguranță datorită 
vârstei sau unor dizabilități mentale, fizice 
sau psihologice și au, prin urmare, nevoie 
de o protecție specială.

Or. en

(A se vedea formularea din Rezoluția Parlamentului European referitoare la o strategie de 
consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili (2011/2272(INI))
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 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, acolo unde este cazul, cele de 
instalare, întreținere și eliminare;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(e) aspectul exterior și caracteristicile
produsului, ambalajul său și modul în 
care este prezentat. Acesta se referă la un 
aspect care ar putea fi înșelător, în special 
în cazul în care un produs care, deși nu 
este destinat utilizării de către copii, ca 
urmare a aspectului și caracteristicilor
sale, prezintă orice tip de asemănări cu un 
alt obiect recunoscut în general de copii, 
considerat atrăgător pentru ei sau destinat 
folosirii de către aceștia.

Or. en

Justificare

Produsele recunoscute ca fiind atrăgătoare pentru copii trebuie să fie acoperite de un cadru 
legislativ cuprinzător al Uniunii. Trebuie să se țină seama întotdeauna de aceste specificații 
și caracteristici la evaluarea siguranței produselor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs.

(1) Producătorii și importatorii se asigură 
că pe produse se indică țara de origine a 
produsului sau, în cazurile în care 
dimensiunea sau natura produsului nu 
permite acest lucru, că respectiva 
informație este prevăzută pe ambalaj ori 
într-un document care însoțește respectivul 
produs. Producătorii și importatorii pot, 
de asemenea, indica pe produse originea 
materialelor care le compun. Indicarea 
originii produsului finit trebuie să fie 
vizibilă pentru consumator.

Or. it

Justificare

Așa cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) litera (a), unul dintre elementele cheie în 
evaluarea gradului de siguranță al unui produs este compoziția acestuia, și anume 
materialele din care este constituit, parțial sau în totalitate. Introducerea unei cerințe privind 
indicarea clară și reală a materialelor care compun produsele ar contribui, de asemenea, la 
protejarea excelenței artizanale și industriale a IMM-urilor din statele membre ale UE.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când își introduc produsele pe 
piață, producătorii se asigură că acestea au 
fost proiectate și fabricate în conformitate 
cu cerința generală de siguranță prevăzută 
la articolul 4.

(1) Atunci când își introduc produsele pe 
piață, chiar și în cazul vânzării la distanță, 
producătorii se asigură că acestea au fost 
proiectate și fabricate în conformitate cu 
cerința generală de siguranță prevăzută la 
articolul 4.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Avertismentele care determină 
decizia de a cumpăra produsul, cum ar fi 
cele care specifică vârsta sau greutatea 
minimă și maximă a utilizatorului și 
celelalte avertismente importante, apar pe 
ambalajul produsului sau sunt vizibile 
altfel în mod clar pentru consumator 
înainte de cumpărare, inclusiv atunci 
când produsul este cumpărat online.

Or. en

Justificare

Informațiile destinate consumatorilor trebuie consolidate, în special în ceea ce privește 
vânzările online, în cazul cărora este dificil pentru consumatori să verifice informații 
specifice referitoare la produs sau ambalajul acestuia.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Avertismentele care determină 
decizia de a cumpăra produsul, cum ar fi 
cele care specifică vârsta sau greutatea
minimă și maximă a utilizatorului și 
celelalte avertismente importante, apar pe 
ambalajul produsului sau sunt vizibile 
altfel în mod clar pentru consumator 
înainte de cumpărare, inclusiv atunci 
când produsul este cumpărat online.

Or. en

Justificare

Informațiile destinate consumatorilor trebuie consolidate, în special în ceea ce privește 



PA\942807RO.doc 13/14 PE514.880v01-00

RO

vânzările online, în cazul cărora este dificil pentru consumatori să verifice informații 
specifice referitoare la produs sau ambalajul acestuia.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 alineatele 
(3) și (5) nu se aplică în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Obligația de a informa autoritățile de 
supraveghere a pieței în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (9), articolul 10 
alineatele (2) și (7) și articolul 11 alineatele 
(3) și (5) nu se aplică în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de maximum [cinci] ani de la 
data aplicării, Comisia evaluează aplicarea 
prezentului regulament și transmite un 
raport de evaluare Parlamentului European 
și Consiliului. Raportul respectiv evaluează 
dacă prezentul regulament și-a atins 
obiectivele, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea protecției consumatorilor 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță, ținând seama de impactul 
acesteia asupra întreprinderilor, în special 
asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

În termen de maximum [cinci] ani de la 
data aplicării, și o dată la cinci ani de la 
primul raport, Comisia evaluează aplicarea 
prezentului regulament și transmite un 
raport de evaluare Parlamentului European 
și Consiliului. Raportul respectiv evaluează 
dacă prezentul regulament și-a atins 
obiectivele, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea protecției consumatorilor 
împotriva produselor care nu prezintă 
siguranță în sensul articolului 4 din 
prezentul regulament, ținând seama de 
impactul acesteia asupra întreprinderilor, în 
special asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii. De asemenea, acest raport 
evaluează implicațiile și contribuțiile 
Regulamentului 1025/2012 în cadrul 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament.
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