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Amendamentul 1
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul 
(UE) 2019/515 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 martie 
2019 privind recunoașterea reciprocă a 
mărfurilor comercializate în mod legal în 
alt stat membru,

Or. en

Amendamentul 2
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul 
(UE) nr. 2019/881 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind ENISA (Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică) 
și privind certificarea securității 
cibernetice pentru tehnologia informației 
și comunicațiilor și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 526/2013 
(Regulamentul privind securitatea 
cibernetică),

Or. en
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Amendamentul 3
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Poziția 
Parlamentului European adoptată în 
primă lectură la 15 aprilie 2014 în 
vederea adoptării Regulamentului (UE) 
nr. ... /2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind siguranța 
produselor de consum și de abrogare a 
Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a 
Directivei 2001/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului,

Or. en

Amendamentul 4
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
 Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Poziția 
Parlamentului European adoptată în 
primă lectură la 15 aprilie 2014 în 
vederea adoptării Regulamentului (UE) 
nr. ... /2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind siguranța 
produselor de consum și de abrogare a 
Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a 
Directivei 2001/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului,

Or. en



AM\1205356RO.docx 5/154 PE652.340v01-00

RO

Amendamentul 5
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul său 
interimar din 14 noiembrie 2018 referitor 
la cadrul financiar multianual 2021-
20271a, 

__________________
1a Texte adoptate, P8_TA(2018)0449. 

Or. en

Amendamentul 6
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 4 
iulie 2017 referitoare la un ciclu de viață 
mai lung al produselor: beneficii pentru 
consumatori și întreprinderi,2a

__________________
2a Texte adoptate, P8_TA(2017)0287. 

Or. en

Amendamentul 7
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
26 mai 2016 referitoare la Strategia 
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privind piața unică,

Or. en

Amendamentul 8
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
 Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
26 mai 2016 referitoare la Strategia 
privind piața unică, 

Or. en

Amendamentul 9
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața unică pentru bunuri 
este unul dintre principalele fundamente 
economice ale UE, iar comerțul cu mărfuri 
generează în prezent aproximativ un sfert 
din PIB-ul UE și trei sferturi din 
schimburile comerciale din interiorul UE;

A. întrucât piața unică pentru bunuri 
este unul dintre principalele fundamente 
economice ale UE, iar comerțul cu mărfuri 
generează în prezent aproximativ un sfert 
din PIB-ul UE și trei sferturi din 
schimburile comerciale din interiorul UE și 
întrucât piața unică trebuie în continuare 
dotată la „frontierele sale externe” cu 
instrumente mai eficace, mai solide și mai 
armonizate pentru a detecta produsele 
nesigure din țări terțe și pentru a 
împiedica circulația lor pe piața unică;

Or. en
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Amendamentul 10
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața unică pentru bunuri 
este unul dintre principalele fundamente 
economice ale UE, iar comerțul cu mărfuri 
generează în prezent aproximativ un sfert 
din PIB-ul UE și trei sferturi din 
schimburile comerciale din interiorul UE;

A. întrucât piața unică pentru bunuri 
este unul dintre principalele fundamente 
economice ale UE, iar comerțul cu mărfuri 
generează în prezent aproximativ un sfert 
din PIB-ul UE și trei sferturi din 
schimburile comerciale din interiorul UE și 
întrucât piața unică trebuie în continuare 
dotată la „frontierele sale externe” cu 
instrumente mai eficace, mai solide și mai 
armonizate pentru a detecta produsele 
nesigure din țări terțe și pentru a 
împiedica circulația lor pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 11
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât s-au înregistrat perturbări 
în ceea ce privește comerțul mondial cu 
bunuri, inclusiv la nivelul lanțurilor de 
aprovizionare, nu numai ca urmare a 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19, dar și ca urmare a războiului 
comercial care a precedat epidemia; 
întrucât intensitatea comerțului cu bunuri 
pe piața comună este legată de dinamica 
comerțului mondial cu bunuri;

Or. pl
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Amendamentul 12
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât Directiva privind 
siguranța generală a produselor datează 
din 2001, când comerțul electronic, 
modelele de afaceri și obiceiurile de 
cumpărare ale consumatorilor erau foarte 
diferite;

Or. en

Amendamentul 13
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât o tentativă anterioară de 
reformă a Directivei privind siguranța 
generală a produselor, prezentată de 
Comisia Europeană în 2012, nu a putut fi 
finalizată cu succes până în prezent;

Or. en

Amendamentul 14
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tehnologiile emergente 
transformă caracteristicile produselor și, 
prin urmare, trebuie abordate pentru a 
asigura protecția consumatorilor și 
securitatea juridică; întrucât raportul 
Comisiei privind siguranța și răspunderea 
în materie de tehnologii ce implică 
inteligența artificială (AI), internetul 
obiectelor și robotica deschide calea spre 
realizarea acestui lucru;

B. întrucât tehnologiile emergente 
transformă și îmbunătățesc caracteristicile 
produselor și trebuie abordate pentru a 
asigura protecția consumatorilor și 
securitatea juridică fără să împiedice în 
același timp inovarea; întrucât raportul 
Comisiei privind siguranța și răspunderea 
în materie de tehnologii ce implică 
inteligența artificială (AI), internetul 
obiectelor și robotica deschide calea spre 
realizarea acestui lucru;

Or. en

Amendamentul 15
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tehnologiile emergente 
transformă caracteristicile produselor și, 
prin urmare, trebuie abordate pentru a 
asigura protecția consumatorilor și 
securitatea juridică; întrucât raportul 
Comisiei privind siguranța și răspunderea 
în materie de tehnologii ce implică 
inteligența artificială (AI), internetul 
obiectelor și robotica deschide calea spre 
realizarea acestui lucru;

B. întrucât tehnologiile emergente 
transformă și îmbunătățesc caracteristicile 
produselor și trebuie abordate pentru a 
asigura protecția consumatorilor și 
securitatea juridică fără să împiedice în 
același timp inovarea; întrucât raportul 
Comisiei privind siguranța și răspunderea 
în materie de tehnologii ce implică 
inteligența artificială (AI), internetul 
obiectelor și robotica deschide calea spre 
realizarea acestui lucru;

Or. en

Amendamentul 16
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Sistemul de alertă rapidă 
al Uniunii pentru produse nealimentare 
periculoase (RAPEX) subliniază 
amploarea pericolelor pentru sănătate 
prezentate de mărfurile contrafăcute, și 
anume 97 % dintre mărfurile 
contrafăcute periculoase înregistrate au 
fost evaluate ca prezentând un risc serios, 
24 % dintre produsele periculoase 
înregistrate ca produse contrafăcute au 
prezentat cel puțin un pericol pentru 
utilizatori, iar cel mai frecvent pericol 
raportat (32 %) a fost legat de expunerea 
la substanțe chimice periculoase și toxine 
care ar putea provoca probleme de 
sănătate acute sau cronice ca urmare a 
expunerii imediate sau pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 17
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Clara Aguilera, Sándor 
Rónai

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât sistemul european de 
supraveghere a pieței se concentrează în 
cea mai mare parte pe actorii economici 
prezenți pe piața europeană; întrucât 
evoluțiile în domeniul comerțului 
electronic au ca rezultat un număr mare 
de importuri directe realizate de 
consumatori din țări terțe, dar, cu toate 
acestea, multe dintre aceste produse nu 
respectă standardele de siguranță ale 
Uniunii Europene și riscă, prin urmare, 
să cauzeze prejudicii consumatorului, 
care deseori nu este conștient de aceste 
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pericole;

Or. en

Amendamentul 18
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât trasabilitatea produselor 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
și protejarea consumatorilor și întrucât 
indicarea provenienței, și mai precis a 
țării de origine, sunt elemente necesare 
care contribuie la realizarea acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 19
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât trasabilitatea produselor 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
și protejarea consumatorilor și întrucât 
indicarea provenienței, și mai precis a 
țării de origine, sunt elemente necesare 
care contribuie la realizarea acestui 
obiectiv;

Or. en
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Amendamentul 20
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât principiul precauției ar 
trebui să rămână principiul director al 
legislației UE din domeniul siguranței 
produselor, care permite autorităților 
competente să ia măsuri de precauție 
adecvate în cazul în care există îndoieli 
serioase;

Or. en

Amendamentul 21
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cercetările recente 
realizate de Organizația Europeană a 
Consumatorilor au arătat că 66 % dintre 
produsele vândute pe piețele online nu 
respectă standardele europene de 
siguranță;

Or. en

Amendamentul 22
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât siguranța produselor de la 
stadiul conceperii și în mod implicit este 
fundamentală, deoarece siguranța încă 
din faza de concepție poate avea un 
impact enorm asupra siguranței 
produselor pe piață;

Or. en

Amendamentul 23
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, conform dovezilor 
obținute de asociațiile pentru protecția 
consumatorilor, numărul de produse 
periculoase notificate prin Safety Gate a 
Uniunii Europene, la fel și volumul 
vânzărilor de produse periculoase și 
neconforme în magazinele tradiționale și 
pe piețele online sunt, în continuare, prea 
ridicate pentru a menține siguranța 
consumatorilor pe piața internă a UE;

Or. en

Amendamentul 24
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât respectarea cadrului de 
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reglementare al UE, în special a normelor 
privind siguranța produselor, contribuie 
la garantarea calității procesului de 
fabricație și, în ultimă instanță, a 
siguranței produselor;

Or. en

Amendamentul 25
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât respectarea cadrului de 
reglementare al UE, în special a normelor 
privind siguranța produselor, contribuie 
la garantarea calității procesului de 
fabricație și, în ultimă instanță, a 
siguranței produselor;

Or. en

Amendamentul 26
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât Directiva privind 
siguranța generală a produselor a fost 
adoptată în 2001, iar obiceiurile de 
cumpărare ale consumatorilor s-au 
schimbat, în consecință, de atunci, potrivit 
ratelor în creștere ale vânzărilor 
înregistrate în cadrul comerțului 
electronic;

Or. en
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Amendamentul 27
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât piața unică europeană 
poate prospera numai dacă drepturilor 
consumatorilor sunt protejate în mod 
corespunzător și eficace;

Or. en

Amendamentul 28
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât, potrivit dovezilor obținute 
de organizațiile pentru protecția 
consumatorilor în urma unei anchete 
bazate pe metoda „clientului misterios” 
realizate în 2019 pe piețele online, 
aproximativ două treimi din produsele 
achiziționate online erau neconforme sau 
nesigure;

Or. en

Amendamentul 29
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât, în UE, un număr mare de 
mărfuri contrafăcute au fost raportate ca 
fiind periculoase și au prezentat un risc 
serios pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 30
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât nivelul de protecție a 
consumatorilor nu ar trebui să depindă de 
faptul că un consumator își face 
cumpărăturile dintr-un magazin online 
sau dintr-un magazin fizic;

Or. en

Amendamentul 31
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât inițiativele voluntare 
adoptate de platformele digitale și de 
piețele online nu au condus la o protecție 
suficientă a consumatorilor lor și, prin 
urmare, este necesar un cadru de 
reglementare mai extins pentru a asigura 
responsabilizarea și răspunderea 
platformelor;

Or. en
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Amendamentul 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât este inacceptabil faptul că 
consumatorii din Uniune sunt expuși la 
produse ilegale și nesigure, care variază 
de la produse ce conțin substanțe chimice 
periculoase la programe informatice 
nesigure, precum și la alte riscuri în 
materie de siguranță;

Or. en

Amendamentul 33
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Be (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Be. întrucât este esențial să se asigure 
că consumatorii pot beneficia cu adevărat 
de piața internă;

Or. en

Amendamentul 34
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Bf (nou)



PE652.340v01-00 18/154 AM\1205356RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bf. întrucât principiul precauției, 
astfel cum este prevăzut la articolul 191 
alineatul (2) din TFUE și subliniat, 
printre altele, în Comunicarea Comisiei 
din 2 februarie 2000 privind principiul 
precauției, este un principiu important 
pentru siguranța produselor și a 
consumatorilor și ar trebui luat în 
considerare în mod corespunzător la 
stabilirea criteriilor de evaluare a 
siguranței unui produs;

Or. en

Amendamentul 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Bg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bg. întrucât aplicarea principiului 
precauției înseamnă că consumatorilor li 
se va acorda „beneficiul îndoielii”, iar 
produsele care ar putea pune în pericol 
siguranța acestora vor fi eliminate mai 
rapid de pe piață;

Or. en

Amendamentul 36
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Considerentul Bh (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bh. întrucât este practic imposibil să se 
adopte o legislație a Uniunii pentru toate 
produsele de consum care există sau care 
pot fi dezvoltate și întrucât, prin urmare, 
este nevoie de un cadru legislativ cu 
caracter orizontal care să acționeze ca o 
plasă de siguranță și să asigure protecția 
consumatorilor care nu este asigurată în 
alt mod, în special în vederea atingerii 
unui nivel ridicat de protecție a sănătății 
și securității consumatorilor, astfel cum 
prevăd articolele 114, 169 și 191 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 37
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje 
Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara 
UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
siguranței produselor;

1. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 a arătat că este extrem de 
important pentru protecția cetățenilor UE 
ca în toate crizele care ar putea constitui 
provocări pentru Uniunea Europeană să 
se asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situațiilor de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele vândute 
online și produsele din afara UE; 
subliniază că este necesar ca platformele 
online și piețele online să ia măsuri 
proactive pentru a combate practicile 
înșelătoare și dezinformarea cu privire la 
produsele de urgență vândute online; 
invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
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siguranței produselor;

Or. en

Amendamentul 38
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara 
UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
siguranței produselor;

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele vândute 
online și produsele din afara UE; 
subliniază că este necesar ca platformele 
online și piețele online să ia măsuri 
proactive pentru a combate practicile 
înșelătoare și dezinformarea cu privire la 
produsele vândute online și invită Comisia 
și statele membre să își consolideze 
acțiunile coordonate în cadrul de verificare 
a siguranței produselor;

Or. en

Amendamentul 39
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
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situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara 
UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
siguranței produselor;

situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara 
UE; observă că aplicarea produselor 
bazate pe IA, internetul obiectelor sau 
robotică oferă soluții care contribuie la 
combaterea crizelor actuale și viitoare 
care subminează poziția strategică a 
Europei; invită, prin urmare, Comisia și 
statele membre să își consolideze acțiunile 
coordonate atât în cadrul de verificare a 
siguranței produselor, cât și în cadrul 
rețelei Uniunii pentru conformitatea 
produselor;

Or. pl

Amendamentul 40
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara 
UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
siguranței produselor;

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara 
UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
siguranței produselor și a combaterii 
contrafacerii;

Or. it

Amendamentul 41
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție, vizând aici produsele din afara 
UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
siguranței produselor;

1. subliniază că, din cauza crizei 
COVID-19, este extrem de important 
pentru protecția cetățenilor UE să se 
asigure siguranța maximă a tuturor 
produselor necesare pentru a face față 
situației de urgență, în special în ceea ce 
privește echipamentele medicale și de 
protecție și în special produsele din afara 
UE; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să își consolideze acțiunile 
coordonate în cadrul de verificare a 
siguranței produselor;

Or. en

Amendamentul 42
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
 Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că principiul precauției 
ar trebui să constituie piatra de temelie a 
revizuirii DSGP;

Or. en

Amendamentul 43
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. atrage atenția asupra asimetriei 
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existente în ceea ce privește accesul 
cetățenilor la informații legate de 
procesele prin care sunt luate decizii de 
către sisteme algoritmice avansate și de 
inteligență artificială; subliniază că IA 
oferă mai multe oportunități decât 
amenințări, așa cum se întâmplă în cazul 
altor tehnologii revoluționare;

Or. pl

Amendamentul 44
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze normele de supraveghere a 
pieței, inclusiv cele pentru produsele 
nearmonizate, și să le adapteze pentru era 
digitală;

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze normele de supraveghere a 
pieței, inclusiv cele pentru produsele 
nearmonizate, și să le adapteze pentru era 
digitală pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile și pentru a 
îmbunătăți siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 45
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze normele de supraveghere a 
pieței, inclusiv cele pentru produsele 
nearmonizate, și să le adapteze pentru era 
digitală;

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze și să stabilească norme 
armonizate de supraveghere a pieței 
pentru mediul offline și cel online, atât 
pentru produsele armonizate, cât și pentru 
cele nearmonizate, și să le adapteze pentru 
era digitală;

Or. en

Amendamentul 46
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze normele de supraveghere a 
pieței, inclusiv cele pentru produsele 
nearmonizate, și să le adapteze pentru era 
digitală;

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze normele de supraveghere a 
pieței și să uniformizeze cerințele privind 
supravegherea pieței, atât pentru 
produsele armonizate, cât și pentru 
produsele nearmonizate, și să le adapteze 
pentru era digitală;

Or. en
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Amendamentul 47
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze normele de supraveghere a 
pieței, inclusiv cele pentru produsele 
nearmonizate, și să le adapteze pentru era 
digitală;

2. salută Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței, 
dar subliniază că, cu excepția controalelor 
vamale, se aplică doar produselor care fac 
obiectul legislației de armonizare a 
Uniunii, în timp ce aproximativ o treime 
din toate produsele care circulă în UE sunt 
produse nearmonizate; îndeamnă Comisia 
să actualizeze normele de supraveghere a 
pieței, de asemenea, pentru produsele 
nearmonizate, și să le adapteze pentru era 
digitală;

Or. en

Amendamentul 48
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei și statelor 
membre să îmbunătățească constant 
partea administrației publice care va fi 
responsabilă de reglementarea și punerea 
în aplicare a viitoarei legislații în materie 
de tehnologii revoluționare; constată 
riscul de apariție a unei asimetrii 
semnificative între dinamica de dezvoltare 
a unor produse selectate și capacitatea 
administrației publice de a le evalua;

Or. pl
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Amendamentul 49
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital pentru a 
combate riscurile și amenințările 
emergente pentru siguranța 
consumatorilor și pentru a le proteja 
interesele financiare, cum ar fi 
confidențialitatea și securitatea, inclusiv 
securitatea cibernetică; solicită Comisiei 
să abordeze provocările reprezentate de 
tehnologiile emergente, cum ar fi 
inteligența artificială (IA), internetul 
obiectelor, robotica și tehnologia de 
imprimare 3D în revizuirea Directivei 
privind siguranța generală a produselor 
(DSGP), și să identifice și să elimine 
lacunele din cadrul legislației în vigoare, 
cum ar fi Directiva privind echipamentele 
tehnice și Directiva privind echipamentele 
radio și alte acte legislative specifice 
privind produsele, cum ar fi Directiva 
privind siguranța jucăriilor, evitând în 
același timp paralelismele legislative și 
asigurând o abordare consecventă privind 
siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 50
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Clara Aguilera, Marc Angel, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 3. subliniază că trebuie adaptate 
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normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările și 
potențialele amenințări la adresa 
consumatorilor și a drepturilor lor, 
inclusiv eventualele amenințări la adresa 
drepturilor fundamentale care pot fi 
afectate în mod negativ în special de 
tehnologiile emergente, cum ar fi 
inteligența artificială (IA), internetul 
obiectelor și robotica în revizuirea 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor (DSGP), și să identifice și să 
elimine lacunele din cadrul legislației în 
vigoare, cum ar fi Directiva privind 
echipamentele tehnice și Directiva privind 
echipamentele radio, evitând în același 
timp paralelismele legislative;

Or. en

Amendamentul 51
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital, inclusiv în 
ceea ce privește protecția consumatorului 
și eliminarea posibilelor bariere în 
dezvoltarea tehnologiilor revoluționare; 
solicită Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative; ia în 
considerare necesitatea creării unui grup 
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specializat de experți care ar oferi o 
abordare inovatoare a revizuirii 
reglementărilor;

Or. pl

Amendamentul 52
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
noile realități ale pieței și la imperativele 
legate de tranziția ecologică și digitală; 
solicită Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi tehnologia de imprimare 3D, 
inteligența artificială (IA), internetul 
obiectelor, robotica și altele în revizuirea 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor (DSGP), și să identifice și să 
elimine lacunele din cadrul legislației în 
vigoare, cum ar fi Directiva privind 
echipamentele tehnice și Directiva privind 
echipamentele radio, evitând în același 
timp paralelismele legislative;

Or. en

Amendamentul 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 3. subliniază că trebuie adaptate 
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normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor, robotica și tehnologia 
de imprimare 3D în revizuirea Directivei 
privind siguranța generală a produselor 
(DSGP), și să identifice și să elimine 
lacunele din cadrul legislației în vigoare, 
cum ar fi Directiva privind echipamentele 
tehnice, Directiva privind echipamentele 
radio și Directiva privind siguranța 
jucăriilor, asigurând o abordare 
consecventă și un nivel înalt de siguranță 
a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 54
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative și 
asigurând consecvența și coerența între 
toate inițiativele diferite;

Or. en
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Amendamentul 55
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative și 
asigurând consecvența și coerența între 
toate inițiativele diferite;

Or. en

Amendamentul 56
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 

3. subliniază că trebuie adaptate 
normele privind siguranța produselor la 
provocările mediului digital; solicită 
Comisiei să abordeze provocările 
reprezentate de tehnologiile emergente, 
cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și robotica în 
revizuirea Directivei privind siguranța 
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generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, evitând în 
același timp paralelismele legislative;

generală a produselor (DSGP), și să 
identifice și să elimine lacunele din cadrul 
legislației în vigoare, cum ar fi Directiva 
privind echipamentele tehnice și Directiva 
privind echipamentele radio, asigurând 
coerența între toate inițiativele diferite și 
evitând paralelismele legislative;

Or. en

Amendamentul 57
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că sănătatea și 
siguranța consumatorilor sunt puse în 
pericol de un număr foarte mare de 
produse periculoase care circulă liber în 
UE, întrucât normele de siguranță privind 
substanțele chimice și alte substanțe 
toxice din produse lipsesc, nu sunt 
aplicate în mod corespunzător sau trebuie 
revizuite în vederea elaborării unui cadru 
mai strict; invită, prin urmare, Comisia să 
ia măsuri de reglementare suplimentare 
pentru a elimina substanțele chimice și 
alte substanțe toxice din produsele de 
consum, ceea ce este o condiție prealabilă 
pentru o economie circulară sigură;

Or. en

Amendamentul 58
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP în coordonare cu potențiala 
revizuire a altor cadre legislative, cum ar 
fi Directiva privind răspunderea pentru 
produse, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou; 

Or. en

Amendamentul 59
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs”, termenul de 
„defect” și aspectele legate de 
răspunderea pentru pagube și inversarea 
sarcinii probei, ca parte a revizuirii DSGP, 
astfel încât să reflecte complexitatea 
tehnologiilor emergente, inclusiv 
programele informatice de sine stătătoare 
sau actualizările acestora care implică o 
modificare substanțială a produsului, 
transformându-l de facto într-un produs 
nou;

Or. it

Amendamentul 60
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou; îndeamnă Comisia să 
acorde prioritate drepturilor 
consumatorilor și securității juridice 
pentru consumatori, revizuind totodată 
DSGP;

Or. en

Amendamentul 61
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să ia în considerare 
caracterul fizic neglijabil al produselor, 
pentru a reflecta complexitatea 
tehnologiilor emergente, inclusiv 
programele informatice de sine stătătoare 
sau actualizările acestora care implică o 
modificare substanțială a produsului, 
transformându-l de facto într-un produs 
nou;

Or. pl

Amendamentul 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
programului informatic, sau a utilizării 
dispozitivului pe care acesta rulează, 
transformându-l de facto într-un produs 
nou;

Or. fr

Amendamentul 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv produsele cu tehnologii integrate 
din domeniul IA, al internetului 
obiectelor și al roboticii, programele 
informatice de sine stătătoare sau 
actualizările acestora care implică o 
modificare substanțială a produsului, 
transformându-l de facto într-un produs 
nou;

Or. en
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Amendamentul 64
Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

4. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs” ca parte a revizuirii 
DSGP și a Directivei privind răspunderea 
pentru produse, astfel încât să reflecte 
complexitatea tehnologiilor emergente, 
inclusiv programele informatice de sine 
stătătoare sau actualizările acestora care 
implică o modificare substanțială a 
produsului, transformându-l de facto într-
un produs nou;

Or. en

Amendamentul 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să redefinească 
termenul de „produs sigur” ca parte a 
revizuirii DSGP, pentru ca aceasta să se 
aplice și produselor care utilizează 
programe informatice sau tehnologii 
emergente într-un mod nesigur;

Or. en

Amendamentul 66
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă convingerea că IA 
integrată în produse poate modifica natura 
produselor și poate avea un impact asupra 
siguranței acestora după introducerea lor pe 
piață, în special ca urmare a actualizării sau 
în cazul tehnologiei de învățare 
automatizată; îndeamnă Comisia să 
analizeze dacă momentul „introducerii pe 
piață” este în continuare momentul optim 
în care operatorul economic este obligat să 
garanteze siguranța produsului;

5. își exprimă convingerea că IA 
integrată în produse poate modifica scopul 
produselor pe tot parcursul ciclului lor de 
viață și poate avea un impact asupra 
siguranței acestora după introducerea lor pe 
piață, în special ca urmare a actualizării sau 
în cazul tehnologiei de învățare 
automatizată; îndeamnă Comisia să 
analizeze dacă momentul „introducerii pe 
piață” este în continuare momentul optim 
în care operatorul economic este obligat să 
garanteze siguranța produsului în timp ce 
conformitatea continuă pe parcursul 
duratei de viață a produsului ar trebui să 
stea la baza cerințelor de siguranță pentru 
bunurile digitale;

Or. en

Amendamentul 67
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă convingerea că IA 
integrată în produse poate modifica natura 
produselor și poate avea un impact asupra 
siguranței acestora după introducerea lor pe 
piață, în special ca urmare a actualizării sau 
în cazul tehnologiei de învățare 
automatizată; îndeamnă Comisia să 
analizeze dacă momentul „introducerii pe 
piață” este în continuare momentul optim 
în care operatorul economic este obligat să 
garanteze siguranța produsului;

5. își exprimă convingerea că IA 
integrată în produse poate modifica natura 
produselor și poate avea un impact asupra 
siguranței acestora după introducerea lor pe 
piață, în special ca urmare a actualizării 
programelor informatice sau în cazul 
tehnologiei de învățare automatizată; 
îndeamnă Comisia să analizeze dacă 
momentul „introducerii pe piață” este în 
continuare momentul optim în care 
operatorul economic este obligat să 
garanteze siguranța produsului; subliniază 
că conformitatea continuă, inclusiv după 
instalarea actualizărilor programelor 
informatice, ar putea fi mai adecvată 
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scopului urmărit în era digitală;

Or. en

Amendamentul 68
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. propune ca, pentru soluționarea 
problemei referitoare la modificarea 
perioadei de certificare pentru produsele 
evolutive, să se ia în considerare 
realizarea unor evaluări ale conformității, 
care să includă certificarea și garanția și 
care să fie reînnoite periodic pe durata 
ciclului de viață a produsului; propune 
ca, la cumpărarea produsului, 
consumatorul să fie notificat în mod 
corespunzător cu privire la periodicitatea 
acestor evaluări, de exemplu, prin 
intermediul unui formular care trebuie 
semnat, fără a aduce atingere răspunderii 
juridice aplicabile în cazul refuzului de a 
semna; subliniază că aceste evaluări 
trebuie să permită monitorizarea evoluției 
sistemului evolutiv și asigurarea 
securității acestuia în timp; consideră că, 
în textul Comisiei, ar trebui luată în 
considerare problema standardelor de 
certificare; solicită ca decizia privind 
încredințarea realizării acestor evaluări 
fie producătorului, fie autorității 
naționale de reglementare, fie unor 
organisme de certificare terțe sau mai 
multora dintre entitățile menționate 
anterior, să revină statelor membre, 
precum și cea privind consecințele care ar 
decurge ca urmare a lipsei de control;

Or. fr
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Amendamentul 69
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că este necesară o abordare la 
nivelul UE a IA, inclusiv o definiție 
comună, pentru a evita fragmentarea pieței 
interne, ceea ce ar submina încrederea 
cetățenilor și a întreprinderilor, ar crea 
incertitudine juridică și ar afecta 
competitivitatea economică a UE;

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; regretă 
totodată decizia Comisiei de a utiliza 
recomandările propuse în mod selectiv, în 
cadrul strategiilor sale; este convins că o 
abordare la nivelul UE a IA este esențială 
pentru dezvoltarea acestei tehnologii în 
UE; subliniază necesitatea unei definiții 
comune a normelor pentru a evita  
fragmentarea suplimentară ai pieței 
interne, ceea ce ar submina încrederea 
cetățenilor și a întreprinderilor, ar crea 
incertitudine juridică, ar afecta 
competitivitatea economică a UE și, în 
ultimă instanță, ar distruge însăși 
condițiile care sunt propice înființării și 
dezvoltării de start-up-uri și întreprinderi 
care utilizează și realizează cercetări în 
domeniul IA;

Or. pl

Amendamentul 70
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Sándor 
Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
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privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că este necesară o abordare la 
nivelul UE a IA, inclusiv o definiție 
comună, pentru a evita fragmentarea pieței 
interne, ceea ce ar submina încrederea 
cetățenilor și a întreprinderilor, ar crea 
incertitudine juridică și ar afecta 
competitivitatea economică a UE;

privind etica pentru o IA fiabilă; pentru a 
sprijini fiabilitatea prin certificate 
standardizate, care reflectă un proces de 
audit extern și informează consumatorii 
cu privire la siguranța și securitatea IA și 
a produselor în care aceasta este 
integrată; este convins că este necesară o 
abordare la nivelul UE a IA, inclusiv o 
definiție comună, pentru a evita 
fragmentarea pieței interne, ceea ce ar 
submina încrederea cetățenilor și a 
întreprinderilor, ar crea incertitudine 
juridică și ar afecta competitivitatea 
economică a UE;

Or. en

Amendamentul 71
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita 
Charanzová, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că este necesară o abordare la 
nivelul UE a IA, inclusiv o definiție 
comună, pentru a evita fragmentarea 
pieței interne, ceea ce ar submina 
încrederea cetățenilor și a întreprinderilor, 
ar crea incertitudine juridică și ar afecta 
competitivitatea economică a UE;

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că un cadru european operațional 
este de o importanță esențială pentru 
evitarea fragmentării pieței unice, 
rezultată în urma diferențelor existente 
între legislațiile naționale. prin urmare, 
UE trebuie să acționeze la nivel european 
în vederea elaborării unui cadru pentru 
investiții, infrastructura de date, cercetare 
și norme etice comune care ar spori 
încrederea cetățenilor și a întreprinderilor, 
ar crea securitate juridică și ar îmbunătăți 
competitivitatea economică a UE;

Or. en
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Amendamentul 72
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că este necesară o abordare la 
nivelul UE a IA, inclusiv o definiție 
comună, pentru a evita fragmentarea pieței 
interne, ceea ce ar submina încrederea 
cetățenilor și a întreprinderilor, ar crea 
incertitudine juridică și ar afecta 
competitivitatea economică a UE;

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că este necesară o abordare la 
nivelul UE a IA, inclusiv o definiție 
comună, dar și cerințe privind calitatea, 
transparența și eliminarea opiniilor 
părtinitoare, în special cu privire la 
seturile de date utilizate, pentru a evita 
fragmentarea pieței interne, ceea ce ar 
submina încrederea cetățenilor și a 
întreprinderilor, ar crea incertitudine 
juridică și ar afecta competitivitatea 
economică a UE;

Or. en

Amendamentul 73
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că este necesară o abordare la 
nivelul UE a IA, inclusiv o definiție 
comună, pentru a evita fragmentarea pieței 
interne, ceea ce ar submina încrederea 
cetățenilor și a întreprinderilor, ar crea 
incertitudine juridică și ar afecta 

6. este de acord că sistemele de IA ar 
trebui să fie sigure pentru a prezenta 
încredere, astfel cum a subliniat Grupul de 
experți la nivel înalt în orientările sale 
privind etica pentru o IA fiabilă; este 
convins că este necesară o abordare la 
nivelul UE a IA, inclusiv o definiție 
comună, pentru a evita fragmentarea pieței 
interne, ceea ce ar submina protecția 
consumatorilor, încrederea cetățenilor și a 
întreprinderilor și ar crea incertitudine 
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competitivitatea economică a UE; juridică;

Or. en

Amendamentul 74
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța durabilității 
produselor pentru îmbunătățirea 
siguranței acestora pe întregul parcurs al 
ciclului lor de viață; salută, în acest sens, 
planul de acțiune privind economia 
circulară și intenția Comisiei de a 
prezenta măsuri specifice care vor aborda 
necesitatea de a îmbunătăți durabilitatea, 
posibilitățile de reutilizare, de 
modernizare și de reparare a produselor, 
precum și de a aborda uzura morală 
prematură a produselor; subliniază, de 
asemenea, importanța de a furniza 
consumatorilor informații fiabile 
referitoare la produse la punctul de 
vânzare, inclusiv referitoare la durata de 
viață a acestora și la alte performanțe de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 75
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. salută Comunicarea Comisiei 
(COM(2019)168) care ia în considerare 
cele șapte cerințe-cheie stabilite în 
orientările Grupului de experți la nivel 
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înalt; consideră că întemeierea activității 
viitoare de reglementare și conturarea 
obiceiurilor etice din cadrul disciplinei IA 
pe această bază va aduce beneficii la nivel 
european și mondial, având în vedere 
luarea în considerare a acestor cerințe de 
către OCDE; 

Or. pl

Amendamentul 76
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că Comisia ar trebui să 
analizeze standardele în vigoare privind 
IA și să se consulte cu întreprinderile și 
cu alte părți interesate pentru a identifica 
standardele noi necesare, precum și că 
aceasta ar trebui să efectueze o evaluare 
periodică a cadrului de reglementare 
european privind IA cu scopul de a 
asigura siguranța produselor, protecția 
consumatorilor și a datelor;

Or. en

Amendamentul 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că sistemele de IA, 
indiferent dacă sunt de sine stătătoare sau 
integrate în produs, ar trebui să utilizeze 
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seturi de date de înaltă calitate și 
nepărtinitoare, precum și algoritmi 
explicabili, nepărtinitori, transparenți și 
verificabili, pentru a prezenta încredere și 
a promova protecția consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 78
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că Comisia ar trebui să 
găsească modalități de utilizare a 
tehnologiei bazate pe IA și a tehnologiei 
blockchain în beneficiul siguranței 
produselor, de exemplu, prin crearea unor 
baze de date interoperabile complexe 
privind prejudiciile fizice și psihologice 
reale pe care produsele nesigure le aduc 
consumatorilor, sporind gradul de 
conștientizare, atât pentru consumatori, 
cât și pentru producători și conducând 
astfel la îmbunătățirea produselor;

Or. en

Amendamentul 79
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită Comisiei să ia în 
considerare abordarea privind investițiile 
în planificarea legislației în domeniul IA, 
folosind abordarea bazată pe 
reglementare doar în acele domenii unde 
intervenția este necesară în vederea 
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reducerii impactului social negativ, a 
promovării securității juridice și 
asigurării armonizării normelor în cadrul 
UE; 

Or. pl

Amendamentul 80
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. consideră că armonizarea 
normelor privind siguranța produselor 
bazate pe tehnologii revoluționare nu 
reprezintă doar un stimul pentru spiritul 
antreprenorial, ci și o modalitate mai 
eficace și mai echitabilă de protecție a 
consumatorului în cadrul pieței unice; 

Or. pl

Amendamentul 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe 
care o pot crea astfel de măsuri;

7. subliniază că un cadru de evaluare 
armonizat și proporțional bazat pe riscuri 
nu va fi eficient numai din punctul de 
vedere al sarcinilor administrative, ci și 
din perspectiva faptului că îmbunătățește 
siguranța consumatorilor; încurajează 
Comisia să elaboreze măsuri, cum ar fi 
mecanisme de evaluare bazate pe riscuri și 
mecanisme de evaluare a conformității, în 
cazul în care acestea nu există deja, pentru 
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a asigura siguranța și securitatea încă de la 
stadiul conceperii și în mod implicit a 
produselor cu tehnologii emergente 
integrate; încurajează, de asemenea, 
Comisia să dezvolte mecanismele de 
evaluare bazate pe riscuri într-un mod 
care să asigure o abordare consecventă a 
aplicării legislației în domeniul siguranței 
produselor; subliniază că statele membre 
trebuie să elaboreze strategii armonizate 
de gestionare a riscurilor pentru IA în 
contextul strategiilor lor naționale de 
supraveghere a pieței;

Or. en

Amendamentul 82
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe 
care o pot crea astfel de măsuri;

7. îndeamnă Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
obligatorii și mecanisme de evaluare a 
conformității, precum și proceduri de 
reevaluare pe tot parcursul ciclului de 
viață al produselor, în cazul în care acestea 
nu există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a asigura 
conformitatea cu normele de siguranță, 
precum și pentru a acorda sprijin 
corespunzător autorităților de 
supraveghere a pieței pentru ca acestea să 
își poată exercita atribuțiile;

Or. en

Amendamentul 83
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe 
care o pot crea astfel de măsuri;

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
obligatorii și mecanisme de evaluare a 
conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate;

Or. en

Amendamentul 84
Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe care 
o pot crea astfel de măsuri;

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cadrul cărora gravitatea 
și probabilitatea producerii prejudiciilor 
definesc clasificarea riscurilor, pentru a 
asigura siguranța și securitatea produselor 
cu tehnologii emergente integrate și să 
ofere sprijin IMM-urilor pentru a reduce 
sarcina pe care o pot crea astfel de măsuri;

Or. en

Amendamentul 85
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe 
care o pot crea astfel de măsuri;

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri comune, împreună cu sectoarele 
economice relevante și cu organizațiile 
sociale, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care riscul 
ridicat al modalităților de aplicare impune 
acest lucru, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
entităților care încearcă să-și armonizeze 
produsele cu legislația în vigoare; 
avertizează că o structură juridică mult 
prea strictă poate crea o sarcină 
disproporționată, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, care, prin 
urmare, poate conduce la eliminarea 
acestora de pe piața tehnologiilor 
revoluționare; consideră că ar trebui 
acordată o atenție deosebită introducerii 
unui sistem obligatoriu de certificare, 
care ar putea să inhibe și mai mult 
inovarea;

Or. pl

Amendamentul 86
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe 

7. invită Comisia să evalueze 
fezabilitatea elaborării de măsuri, cum ar 
fi mecanisme de evaluare bazate pe riscuri 
și mecanisme de evaluare a conformității, 
care asigură siguranța și securitatea 
produselor cu tehnologii emergente 
integrate; subliniază că produsele cu 
tehnologii emergente integrate, cum ar fi 
IA, pot evolua în timp prin intermediul 
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care o pot crea astfel de măsuri; actualizărilor și al proceselor de auto-
învățare și că aceste măsuri care se aplică 
numai la momentul introducerii 
produsului pe piață pot, prin urmare, să 
nu fie adecvate scopului în care au fost 
concepute; 

Or. en

Amendamentul 87
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe 
care o pot crea astfel de măsuri;

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 88
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
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IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe care 
o pot crea astfel de măsuri;

microîntreprinderilor și IMM-urilor pentru 
a reduce sarcina pe care o pot crea astfel de 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 89
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe care 
o pot crea astfel de măsuri;

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
microîntreprinderilor și IMM-urilor pentru 
a reduce sarcina pe care o pot crea astfel de 
măsuri;

Or. it

Amendamentul 90
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe care 

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
microîntreprinderilor și IMM-urilor pentru 
a reduce sarcina pe care o pot crea astfel de 
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o pot crea astfel de măsuri; măsuri;

Or. en

Amendamentul 91
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
IMM-urilor pentru a reduce sarcina pe care 
o pot crea astfel de măsuri;

7. încurajează Comisia să elaboreze 
măsuri, cum ar fi mecanisme de evaluare 
bazate pe riscuri și mecanisme de evaluare 
a conformității, în cazul în care acestea nu 
există deja, pentru a asigura siguranța și 
securitatea produselor cu tehnologii 
emergente integrate și să ofere sprijin 
microîntreprinderilor și IMM-urilor pentru 
a reduce sarcina pe care o pot crea astfel de 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 92
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să propună valori 
de referință la nivel european pentru 
„spațiile de testare în materie de 
reglementare”, în baza experienței bogate 
a diferitelor state membre; observă că 
„spațiile de testare în materie de 
reglementare” permit verificarea 
conformității unui produs cu legislația 
aplicabilă într-o manieră modernă, 
reducând, astfel, la minimum efectele 
dăunătoare ale tehnologiei moderne, de 
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exemplu în ceea ce privește drepturile 
fundamentale; subliniază că realizarea 
unui mediu unic pentru testarea și 
îmbunătățirea tehnologiilor precum IA va 
ajuta întreprinderile europene să 
depășească obstacolul fragmentării pieței 
unice și să exploateze în mod eficace 
potențialul de creștere în întreaga UE;

Or. pl

Amendamentul 93
Alex Agius Saliba

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că lipsa de aplicare a 
legislației înseamnă, în termeni practici, 
că produsele importate direct către 
consumatori, din țări din afara UE, prin 
intermediul platformelor online, nu 
necesită același nivel de conformitate ca 
cel aplicabil în cazul produselor 
cumpărate prin lanțul tradițional în 
cadrul căruia un importator sau 
distribuitor din UE cumpără produsele de 
la un furnizor și le vinde consumatorilor 
europeni; consideră că lacunele actuale 
din cadrul juridic existent afectează în 
mod negativ competitivitatea 
întreprinderilor europene, în special 
IMM-urile și drepturile consumatorilor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 94
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că IMM-urile europene 
nu trebuie să fie afectate în mod negativ 
de obligațiile și normele privind siguranța 
produselor care pot presupune o sarcină 
disproporționată și invită Comisia să le 
sprijine și să exploreze soluții care să 
asigure un mediu stabil, previzibil și 
reglementat în mod corespunzător în care 
IMM-urile să își poată desfășura 
activitățile comerciale și să își poată 
păstra competitivitatea pe piața unică 
europeană;

Or. en

Amendamentul 95
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că conectivitatea 
produselor poate genera noi riscuri în 
materie de siguranță și securitate; 
îndeamnă Comisia să reevalueze temeinic 
potențialele riscuri ale produselor 
conectate și să adapteze aplicarea 
modulelor de evaluare a conformității 
pentru produsele cu grad de risc foarte 
ridicat;

Or. en

Amendamentul 96
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. recunoaște rolul semnificativ pe 
care îl pot juca centrele de inovare 
digitală atât în calitate de intermediar 
între autoritatea de reglementare și 
întreprindere, cât și în acordarea de 
asistență întreprinderilor nou-înființate și 
întreprinderilor mici și mijlocii pentru a 
se adapta la legislația în materie de noi 
tehnologii, facilitând totodată intrarea pe 
piață;

Or. pl

Amendamentul 97
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare, în cazul unei reevaluări 
necesare a produselor, o mai mare 
flexibilitate la evaluarea conformității 
pentru produsele cu risc scăzut, pentru a 
reduce astfel sarcina administrativă și a 
facilita modernizarea produselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 98
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare, în cazul unei reevaluări 
necesare a produselor, o mai mare 

eliminat
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flexibilitate la evaluarea conformității 
pentru produsele cu risc scăzut, pentru a 
reduce astfel sarcina administrativă și a 
facilita modernizarea produselor;

Or. en

Amendamentul 99
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare, în cazul unei reevaluări 
necesare a produselor, o mai mare 
flexibilitate la evaluarea conformității 
pentru produsele cu risc scăzut, pentru a 
reduce astfel sarcina administrativă și a 
facilita modernizarea produselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare, în cazul unei reevaluări 
necesare a produselor, o mai mare 
flexibilitate la evaluarea conformității 
pentru produsele cu risc scăzut, pentru a 
reduce astfel sarcina administrativă și a 
facilita modernizarea produselor;

8. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare principiul „a gândi mai întâi 
la scară mică” atunci când evaluează 
fezabilitatea unor astfel de măsuri; 
consideră că astfel de măsuri ar trebui să 
țină seama în mod corespunzător de 
necesitatea de a sprijini IMM-urile pentru 
a reduce sarcina pe care aceste măsuri o 
pot crea; îndeamnă Comisia să utilizeze 
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cadrul juridic existent pentru produsele cu 
risc scăzut și să permită utilizarea celor 
mai puțin stringente mecanisme de 
evaluare a conformității, pentru a reduce 
astfel sarcina administrativă și a facilita 
modernizarea produselor;

Or. en

Amendamentul 101
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor;

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului și să instituie mecanisme 
precum procedurile de reevaluare pentru 
a face dovada conformității continue cu 
normele privind siguranța produselor, 
având în vedere posibilele riscuri 
emergente; solicită supravegherea de către 
factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 102
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
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către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor;

către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor; 
subliniază că drepturile consolidate ale 
consumatorilor, cum ar fi dreptul la 
transparență, sprijină dezvoltarea unor 
produse IA sigure și inovatoare;

Or. en

Amendamentul 103
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor;

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și efectuarea unor 
controale eficace și periodice ale 
produselor IA cu grad ridicat de risc, de 
către terțe părți independente, pentru a 
garanta siguranța produselor și 
conformitatea continuă cu dreptul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 104
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
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vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor;

vieții produsului; solicită supravegherea 
obligatorie de către factorul uman, 
respectarea dreptului consumatorului de 
a solicita comunicații personale și 
controlul eficace al produselor IA, pentru a 
garanta siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 105
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor;

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA de-a lungul întregului lanț 
de aprovizionare, pentru a garanta 
încrederea și siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 106
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA de-a lungul întregului lanț 
de aprovizionare, pentru a garanta 
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pentru a garanta siguranța produselor; încrederea și siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 107
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA cu grad ridicat de risc, 
pentru a garanta siguranța produselor;

9. solicită Comisiei și statelor membre 
să țină cont de comportamentul autonom 
de învățare automatizată al IA pe durata 
vieții produsului; solicită supravegherea de 
către factorul uman și controlul eficace al 
produselor IA, pentru a garanta încrederea 
și siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 108
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că un cadru de 
reglementare privind IA ar trebui să 
urmeze o abordare bazată pe riscuri 
concepută pe baza unor criterii clare și 
transparente și să stabilească obligații 
legale în funcție de categoriile de produse, 
bazate pe potențialul prejudiciu adus 
persoanelor individuale, cât și societății în 
general, cu obligații sporite pentru 
produsele cu grad ridicat de risc, cum ar 
fi mecanismele obligatorii de evaluare a 
conformității de către terți; adaugă, în 
plus, că supravegherea de către factorul 
uman ar trebui să reprezinte opțiunea 
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implicită pentru astfel de produse;

Or. en

Amendamentul 109
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață;

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață; observă, cu toate 
acestea, că mulți operatori economici nu 
exercită întotdeauna un control efectiv 
asupra produselor lor în ceea ce privește 
întregul ciclu de viață al acestora și că 
numeroase alte părți implicate sunt 
responsabile de diferite componente ale 
produsului;

Or. pl

Amendamentul 110
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
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mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește 
gradul de sensibilizare cu privire la 
problemele de siguranță ale produselor lor 
și pentru a garanta siguranța pe parcursul 
întregului lor ciclu de viață;

mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice care au potențialul de a pune 
în pericol siguranța consumatorilor, 
pentru a crește gradul de sensibilizare cu 
privire la problemele de siguranță ale 
produselor lor și pentru a garanta siguranța 
pe parcursul întregului lor ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 111
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață;

10. încurajează furnizorii de tehnologii 
emergente să integreze mecanisme de 
siguranță în aceste tehnologii, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 112
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 

10. încurajează furnizorii de tehnologii 
emergente să integreze mecanisme de 
siguranță în aceste tehnologii, inclusiv 
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mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață;

mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 113
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață;

10. încurajează furnizorii de tehnologii 
emergente să integreze mecanisme de 
siguranță, inclusiv mecanisme de 
autoreparare, pentru a preveni încărcarea 
de programe informatice nesigure, pentru a 
crește gradul de sensibilizare cu privire la 
problemele de siguranță ale produselor lor 
și pentru a garanta siguranța pe parcursul 
întregului lor ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 114
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță și 
securitate în tehnologiile emergente, 
inclusiv mecanisme de autoreparare și 
corectare și să garanteze siguranța pe 
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informatice nesigure, pentru a crește 
gradul de sensibilizare cu privire la 
problemele de siguranță ale produselor 
lor și pentru a garanta siguranța pe 
parcursul întregului lor ciclu de viață;

parcursul întregului lor ciclu de viață, 
inclusiv în etapa de scoatere din uz;

Or. en

Amendamentul 115
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta siguranța pe parcursul întregului 
lor ciclu de viață;

10. încurajează operatorii economici să 
integreze mecanisme de siguranță în 
tehnologiile emergente, inclusiv 
mecanisme de autoreparare, pentru a 
preveni încărcarea de programe 
informatice nesigure, pentru a crește gradul 
de sensibilizare cu privire la problemele de 
siguranță ale produselor lor și pentru a 
garanta și a îmbunătăți siguranța pe 
parcursul întregului lor ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc 
Angel, Biljana Borzan, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei ca, în contextul 
eforturilor sale de a elabora un cadru 
care să promoveze reducerea uzurii 
morale planificate, să țină seama de 
modul în care aceasta poate să afecteze 
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conformitatea cu normele privind 
siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 117
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, inclusiv 5G, pentru a 
îmbunătăți siguranța produselor 
conectate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, inclusiv 5G, pentru a 
îmbunătăți siguranța produselor conectate;

11. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că infrastructura de 
conectivitate, inclusiv 5G și/sau IPv6, 
integrează securitatea și confidențialitatea 
încă din stadiul de concepere și în mod 
implicit, pentru a îmbunătăți siguranța 
produselor conectate și a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 119
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
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Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, inclusiv 5G, pentru a 
îmbunătăți siguranța produselor conectate;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, inclusiv 5G, pentru a 
îmbunătăți siguranța produselor conectate, 
menținând totodată sănătatea cetățenilor 
drept bunul cel mai de preț;

Or. en

Amendamentul 120
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, inclusiv 5G, pentru a 
îmbunătăți siguranța produselor conectate;

invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, inclusiv noile tehnologii ale 
comunicațiilor, precum 5G, pentru a 
îmbunătăți, de asemenea, siguranța 
produselor conectate;

Or. en

Amendamentul 121
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, inclusiv 5G, pentru a 

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească infrastructura de 
conectivitate, pentru a îmbunătăți siguranța 
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îmbunătăți siguranța produselor conectate; produselor conectate;

Or. en

Amendamentul 122
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că aceste infrastructuri 
trebuie să facă, la rândul lor, obiectul 
unor controale de securitate aprofundate 
și reînnoite, în măsura în care ele 
constituie cadrul stabilit în care produsele 
conectate își pot exercita funcțiile, chiar și 
pe cele evolutive; solicită o vigilență 
deosebită în ceea ce privește ușile secrete 
care pot fi găsite pe rețelele implementate; 
recomandă Comisiei și statelor membre să 
acorde prioritate operatorilor europeni în 
ceea ce privește implementarea;

Or. fr

Amendamentul 123
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că riscurile care decurg 
din actualizările programelor informatice, 
din date defectuoase și din pierderea 
conectivității tehnologiilor digitale 
emergente pot genera prejudicii pentru 
siguranță și sănătate și îndeamnă Comisia 
să actualizeze legislația actuală pentru a 
aborda aceste riscuri;

Or. en
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Amendamentul 124
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. este convins că securitatea 
cibernetică precară a dispozitivelor 
conectate poate compromite siguranța 
produselor și că acest lucru trebuie abordat 
în cadrul revizuirii normelor relevante; 
solicită, prin urmare, Comisiei să se 
asigure că domeniul de aplicare al DSGP 
ține, de asemenea, seama de provocările 
reprezentate de securitatea cibernetică, 
asigurând faptul că toate dispozitivele 
sunt actualizate cu standardele web ale 
industriei aflate în continuă evoluție;

Or. en

Amendamentul 125
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. este convins că lipsa securității 
cibernetice a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat prin definirea 
unor cerințe minime obligatorii care să 
abordeze amenințările la adresa 
confidențialității și a securității, inclusiv 
împotriva atacurilor cibernetice, încă de 
la stadiul conceperii, în cadrul revizuirii 
normelor relevante, atât la nivel orizontal, 
cât și la nivel sectorial;

Or. en
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Amendamentul 126
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. este convins că nivelul scăzut al 
securității cibernetice a dispozitivelor 
conectate poate compromite siguranța 
produselor și că acest lucru trebuie abordat 
în cadrul revizuirii normelor relevante; 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene 
să se asigure, în special, că domeniul de 
aplicare al DSGP ține, de asemenea, 
seama de provocările reprezentate de 
securitatea cibernetică, și anume prin 
impunerea obligației de actualizare a 
firmware-ului;

Or. en

Amendamentul 127
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. este convins că amenințările la 
adresa securității cibernetice a 
dispozitivelor conectate poate compromite 
siguranța produselor și că acest lucru 
trebuie abordat în cadrul revizuirii 
normelor relevante în conformitate cu 
reglementările aplicabile, cu principalele 
standarde de securitate și ținând seama și 
de tendințele emergente în domeniul 
securității cibernetice;
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Or. en

Amendamentul 128
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. este convins că amenințările la 
adresa securității cibernetice a 
dispozitivelor conectate poate compromite 
siguranța produselor și că acest lucru 
trebuie abordat în cadrul revizuirii 
normelor relevante în conformitate cu 
reglementările aplicabile, cu principalele 
standarde de securitate și ținând seama și 
de tendințele emergente în domeniul 
securității cibernetice;

Or. en

Amendamentul 129
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Svenja Hahn, Liesje 
Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate 
poate compromite siguranța produselor și 
că acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. subliniază că dispozitivele 
conectate și serviciile interconectate sunt 
supuse atacurilor cibernetice și, pentru a 
îmbunătăți siguranța produselor, 
preocupările legate de securitatea 
cibernetică trebuie abordate în cadrul 
revizuirii normelor și recomandărilor 
relevante;

Or. en
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Amendamentul 130
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii orizontale a normelor relevante 
în vederea evitării unei abordări selective;

Or. pl

Amendamentul 131
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și că 
acest lucru trebuie abordat în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

12. este convins că securitatea 
cibernetică a dispozitivelor conectate poate 
compromite siguranța produselor și 
protecția vieții private a utilizatorilor și că 
aceste aspecte trebuie abordate în cadrul 
revizuirii normelor relevante;

Or. it

Amendamentul 132
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
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cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum 
care pot fi actualizate rapid pentru a se 
adapta la riscurile actuale, fără a 
împiedica inovarea;

cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii;

Or. pl

Amendamentul 133
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum 
care pot fi actualizate rapid pentru a se 
adapta la riscurile actuale, fără a împiedica 
inovarea;

13. invită Comisia să dezvolte sisteme 
europene de certificare de securitate 
cibernetică care să acopere întregul ciclu 
de viață al produsului pentru produsele din 
domeniul IA, al internetului obiectelor și al 
roboticii, luând întotdeauna în 
considerare aspectele specifice sectorului, 
și să analizeze dacă este necesară crearea 
unor sisteme obligatorii de certificare 
pentru produse de consum specifice care 
pot fi actualizate rapid pentru a se adapta la 
riscurile actuale, fără a împiedica inovarea;

Or. en

Amendamentul 134
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 

13. invită Comisia să dezvolte sisteme 
europene de certificare de securitate 
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european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum 
care pot fi actualizate rapid pentru a se 
adapta la riscurile actuale, fără a împiedica 
inovarea;

cibernetică care să acopere întregul ciclu 
de viață al produsului pentru produsele din 
domeniul IA, al internetului obiectelor și al 
roboticii, luând întotdeauna în 
considerare aspectele specifice sectorului, 
și să analizeze dacă este necesară crearea 
unor sisteme obligatorii de certificare 
pentru produse de consum specifice care 
pot fi actualizate rapid pentru a se adapta la 
riscurile actuale, fără a împiedica inovarea;

Or. en

Amendamentul 135
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum 
care pot fi actualizate rapid pentru a se 
adapta la riscurile actuale, fără a împiedica 
inovarea;

13. invită Comisia să dezvolte sisteme 
europene de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să analizeze dacă este necesară crearea 
unor sisteme obligatorii de certificare 
pentru produse de consum specifice care 
pot fi actualizate rapid pentru a se adapta la 
riscurile actuale, fără a împiedica inovarea;

Or. en

Amendamentul 136
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 

13. subliniază că Regulamentul UE 
privind securitatea cibernetică este unul 
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european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum 
care pot fi actualizate rapid pentru a se 
adapta la riscurile actuale, fără a împiedica 
inovarea;

dintre principalele instrumente pentru 
îmbunătățirea securității cibernetice la 
nivelul UE, dar se bazează doar pe un 
sistem voluntar de certificare; invită 
Comisia să prezinte un cadru de 
reglementare care să stabilească cerințe 
obligatorii în materie de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii, 
precum și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare corespunzătoare pentru produse 
care pot fi actualizate rapid pentru a se 
adapta la riscurile actuale, fără a împiedica 
inovarea;

Or. en

Amendamentul 137
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum care 
pot fi actualizate rapid pentru a se adapta la 
riscurile actuale, fără a împiedica inovarea;

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele cu tehnologii 
emergente integrate, cum ar fi produsele 
din domeniul IA, al internetului obiectelor 
și al roboticii, în conformitate cu cadrul 
UE privind securitatea cibernetică, și să 
creeze sisteme obligatorii de certificare 
pentru produsele de consum care pot fi 
actualizate rapid pentru a se adapta la 
riscurile actuale, fără a împiedica inovarea; 
invită, de asemenea, Comisia să propună 
o legislație privind cerințe obligatorii 
referitoare la securitatea cibernetică și 
mecanisme adecvate de supraveghere a 
pieței;

Or. en
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Amendamentul 138
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum care 
pot fi actualizate rapid pentru a se adapta la 
riscurile actuale, fără a împiedica inovarea;

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii, 
în conformitate cu cadrul UE privind 
securitatea cibernetică, și să creeze 
sisteme obligatorii de certificare pentru 
produsele de consum care pot fi actualizate 
rapid pentru a se adapta la riscurile actuale, 
fără a împiedica inovarea; invită, de 
asemenea, Comisia să lanseze orientări 
privind cerințe referitoare la securitatea 
cibernetică și mecanisme adecvate de 
supraveghere a pieței;

Or. en

Amendamentul 139
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme obligatorii de 
certificare pentru produsele de consum care 
pot fi actualizate rapid pentru a se adapta la 
riscurile actuale, fără a împiedica inovarea;

13. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de dezvoltare a unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică pentru produsele din domeniul 
IA, al internetului obiectelor și al roboticii 
și să creeze sisteme de certificare pentru 
produsele de consum care pot fi actualizate 
rapid pentru a se adapta la riscurile actuale, 
fără a împiedica inovarea;

Or. en
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Amendamentul 140
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să includă, în 
revizuirea DSGP, clarificări cu privire la 
modul în care se stabilește dacă un produs 
de consum care, deși nu este un produs 
alimentar, prezintă asemănări cu un 
produs alimentar și poate fi confundat cu 
acesta, în special de către copiii de vârstă 
mică, este sigur sau prezintă un risc; 
îndeamnă Comisia ca, prin revizuirea 
corespunzătoare a DSGP, să abroge 
Directiva Consiliului 87/357/CEE din 25 
iunie 1987 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la produsele 
care, nefiind ceea ce par a fi, pot pune în 
pericol sănătatea sau siguranța 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 141
Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că, de la începutul crizei 
provocate de pandemie, mai multe state 
membre ale UE au fost nevoite să 
returneze echipamente medicale de 
protecție importate din țări terțe, cum ar fi 
măști medicale, întrucât nu respectau 
cerințele de siguranță, dat fiind că 
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prezentau defecte; solicită Comisiei 
Europene să acorde o atenție deosebită 
siguranței dispozitivelor medicale atunci 
când achiziționează echipamente pentru 
situații de criză și când creează rezerve 
europene comune de echipamente 
medicale de urgență;

Or. en

Amendamentul 142
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia ca, în contextul 
propunerii de cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027, să pună la 
dispoziție resurse sporite și adecvate 
pentru noul program privind piața 
unică[1], cu scopul de a sprijini în mod 
eficace statele membre în eforturile lor de 
a consolida supravegherea pieței și 
activitățile esențiale privind siguranța 
produselor;[1] Programul privind piața 
unică, competitivitatea întreprinderilor, 
inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, 
și statisticile europene 2021-2027 
2018/0231(COD).

Or. en

Amendamentul 143
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia ca, în contextul 
propunerii de cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027, să pună la 
dispoziție resurse sporite și adecvate 
pentru noul program privind piața 
unică[1], cu scopul de a sprijini în mod 
eficace statele membre în eforturile lor de 
a consolida supravegherea pieței și 
activitățile esențiale privind siguranța 
produselor; Programul privind piața 
unică, competitivitatea întreprinderilor, 
inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, 
și statisticile europene 2021-
20272018/0231(COD).

Or. en

Amendamentul 144
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că utilizarea evaluării 
de conformitate a terților îmbunătățește 
siguranța și conformitatea produselor cu 
standardele UE prin punerea la dispoziție 
a unor proceduri independente, fiabile și 
imparțiale care ar trebui consolidate 
inclusiv prin impunerea de obligații, 
atunci când se revizuiește legislația în 
domeniul siguranței produselor;

Or. en

Amendamentul 145
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită Comisiei să aibă în vedere 
„produsele atrăgătoare pentru copii”, ale 
căror design, ambalaj și caracteristici 
seamănă într-o oarecare măsură cu cele 
ale unei jucării sau ale unui obiect 
atrăgător pentru copii sau care este 
destinat utilizării de către copii, cu scopul 
de a evalua nivelurile de risc ale acestora 
și de a stabili măsuri adecvate de atenuare 
a riscurilor, în contextul revizuirii DSGP;

Or. en

Amendamentul 146
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază că activitățile de 
supraveghere a pieței au un rol esențial în 
asigurarea faptului că pe piață sunt 
introduse doar produse sigure și că 
discrepanțele dintre statele membre în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
legislației UE privind supravegherea 
pieței prezintă dezavantaje pentru 
consumatori și întreprinderi, ceea ce 
rezultă în condiții de concurență inegale 
și niveluri diferite de siguranță a 
produselor pe piața internă în ansamblul 
său; solicită, prin urmare, elaborarea 
unor măsuri precum norme uniforme 
privind controalele și sancțiunile;

Or. en
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Amendamentul 147
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă; solicită Comisiei 
și autorităților de supraveghere a pieței 
(ASP) să identifice în mod specific 
produsele nesigure, precum și să includă 
produsele contrafăcute în sistemul 
RAPEX, pentru a contribui la o imagine 
mai bună și mai clară a acestui fenomen 
al contrafacerii și, în consecință, să 
protejeze mai bine sănătatea și siguranța 
consumatorilor din UE, în special ale 
categoriilor de consumatori care pot fi 
deosebit de vulnerabili, cum ar fi copiii și 
persoanele în vârstă;

Or. en

Amendamentul 148
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
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cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă; solicită Comisiei 
și autorităților de supraveghere a pieței 
(ASP) să identifice în mod specific 
produsele nesigure, care sunt produse 
contrafăcute, în sistemul RAPEX, pentru 
a contribui la o imagine mai bună și mai 
clară a fenomenului contrafacerii și, în 
consecință, să protejeze mai bine 
sănătatea și siguranța consumatorilor din 
UE,

Or. en

Amendamentul 149
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale și pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, astfel încât să poată 
identifica produsele nesigure, provenind în 
special din țări terțe, și să împiedice 
circulația acestora pe piața internă; 
încurajează utilizarea, într-o fază inițială, 
a proiectului deja existent privind 
„Ghișeul unic vamal al UE: Schimburi de 
certificate (CERTEX)”, care ulterior 
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poate fi îmbunătățit prin viitorul proiect 
privind mediul aferent ghișeului unic 
european în domeniul vamal;

Or. en

Amendamentul 150
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă; subliniază, în 
acest context, importanța deosebită a 
dotării autorităților relevante cu 
echipamente moderne, precum și 
utilizarea unor tehnologii inovatoare;

Or. pl

Amendamentul 151
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 

14. subliniază lipsa de resurse 
financiare și umane cu care multe 
autorități de supraveghere a pieței din 
Europa s-au confruntat în ultimii ani; 
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cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

încurajează statele membre să crească 
resursele și să îmbunătățească nivelul de 
expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 152
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, acordând o 
atenție deosebită piețelor online, să 
asigure personal suficient pentru 
autoritățile vamale, astfel încât să poată 
identifica produsele nesigure, provenind în 
special din țări terțe, să le urmărească 
originea, să identifice lanțul lor de 
aprovizionare și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

Or. it

Amendamentul 153
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, în special la 
nivel transfrontalier, să îmbunătățească 
eficiența și eficacitatea controalelor, cu 
precădere acolo unde traficul de mărfuri 
este ridicat, cum ar fi în porturi, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, să identifice originea lor și să 
împiedice și să oprească circulația acestora 
pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 154
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, să identifice originea lor și să 
împiedice circulația acestora pe piața 
internă, inclusiv a produselor vândute 
online;
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Or. en

Amendamentul 155
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, să identifice originea lor și să 
împiedice circulația acestora pe piața 
internă, inclusiv a produselor vândute 
online;

Or. en

Amendamentul 156
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea și să dezvolte acțiuni comune 
între acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
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produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

vamale și pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței, astfel încât să poată 
identifica produsele nesigure, provenind în 
special din țări terțe, și să împiedice 
circulația acestora pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 157
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre să 
crească resursele și să îmbunătățească 
nivelul de expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier, să îmbunătățească eficiența 
și eficacitatea controalelor, să asigure 
personal suficient pentru autoritățile 
vamale, astfel încât să poată identifica 
produsele nesigure, provenind în special 
din țări terțe, și să împiedice circulația 
acestora pe piața internă;

14. încurajează Comisia să coopereze 
cu statele membre pentru a crește 
resursele și a îmbunătăți nivelul de 
expertiză al autorităților lor de 
supraveghere a pieței, să consolideze 
cooperarea dintre acestea, inclusiv la nivel 
transfrontalier și la nivelul piețelor online, 
să îmbunătățească eficiența și eficacitatea 
controalelor, să asigure personal suficient 
pentru autoritățile vamale, astfel încât să 
poată identifica produsele nesigure și să 
împiedice circulația acestora pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 158
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța 
programului privind piața unică pentru 
cadrul financiar multianual 2021-2027, 
pentru a sprijini o supraveghere eficace a 
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pieței și siguranța produselor pe întregul 
teritoriu al Uniunii și pentru a contribui 
la combaterea contrafacerii, cu scopul de 
a asigura faptul că pe piața Uniunii sunt 
disponibile numai produse sigure și 
conforme care oferă un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, inclusiv 
produsele vândute online, precum și la o 
mai mare omogenitate și capacitate a 
autorităților de supraveghere a pieței pe 
teritoriul Uniunii; își reiterează, în acest 
sens, apelul adresat Comisiei și 
Consiliului de a asigura resurse adecvate 
și o linie bugetară specială privind 
supravegherea pieței pentru programul 
privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 159
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că introducerea de 
produse contrafăcute ca urmare a 
deficiențelor în materie de supraveghere a 
pieței are, de asemenea, implicații 
negative pentru multe alte domenii de 
politică importante pentru cetățenii UE, 
precum protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală, care au o valoare 
economică și culturală semnificativă, și 
îndeamnă Comisia să pună în aplicare în 
mod eficace legislația vamală și să 
armonizeze controalele vamale pe întregul 
teritoriu al UE;

Or. en

Amendamentul 160
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
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Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. încurajează intensificarea 
cooperării dintre autoritățile naționale cu 
competențe în domeniul siguranței 
produselor, cum ar fi autoritățile pentru 
protecția consumatorilor, autoritățile 
pentru protecția datelor, autoritățile din 
domeniul securității cibernetice, 
autoritățile din domeniul 
telecomunicațiilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile 
vamale, pentru a asigura o punere în 
aplicare corespunzătoare a tuturor 
aspectelor relevante pentru consumatori 
legate de siguranța produselor și 
drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 161
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. încurajează consolidarea 
cooperării reciproce dintre autoritățile și 
organismele naționale în domeniul 
siguranței produselor, cum ar fi 
autoritățile pentru protecția 
consumatorilor, autoritățile responsabile 
de securitatea cibernetică, autoritățile 
pentru protecția datelor și autoritățile 
vamale, pentru a asigura o punere în 
aplicare corespunzătoare a aspectelor 
relevante legate de drepturile 
consumatorilor și siguranța produselor;
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Or. en

Amendamentul 162
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază că numărul mare de 
divergențe în ceea ce privește nivelul și 
calitatea controalelor produselor 
provenite din țări terțe și diferențele în 
ceea ce privește procedurile vamale și 
politicile de aplicare a sancțiunilor la 
punctele de intrare ale UE în uniunea 
vamală conduc adesea nu numai la 
denaturarea fluxurilor comerciale, ci și la 
riscuri majore în materie de sănătate și 
siguranță pentru consumatori pe piața 
unică europeană; subliniază că o 
abordare coordonată și armonizată este 
extrem de importantă pentru asigurarea 
unui flux neîntrerupt al aprovizionării cu 
mărfuri în toate statele membre, pentru a 
remedia orice eventuală deficiență într-un 
mod eficient și rapid, respectând totodată 
un standard ridicat al controalelor de 
securitate care pot detecta și preveni 
riscurile sanitare, fitosanitare și biologice 
din importurile din țări terțe; insistă ca 
Comisia să se asigure că controalele 
vamale din întreaga UE respectă aceleași 
standarde, prin intermediul unui 
mecanism de control vamal unificat 
direct, în coordonare cu statele membre și 
cu respectarea deplină a principiului 
subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 163
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
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Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. încurajează utilizarea noilor 
tehnologii, cum ar fi tehnologia 
blockchain, în domeniul supravegherii 
pieței pentru o mai bună trasabilitate a 
produselor; și anume prin identificarea 
produselor contrafăcute, încurajează, de 
asemenea, utilizarea instrumentelor 
bazate pe IA de către autoritățile de 
supraveghere a pieței, astfel încât să poată 
fi utilizată analiza de date pentru 
atenuarea riscurilor și îmbunătățirea 
supravegherii, facilitând totodată 
cooperarea privind schimbul de date;

Or. en

Amendamentul 164
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 
„clientului misterios” în fiecare sector, în 
special pentru categoriile de produse cele 
mai des notificate în sistemul Safety Gate 
(Rapex);

eliminat

Or. en

Amendamentul 165
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 
„clientului misterios” în fiecare sector, în 
special pentru categoriile de produse cele 
mai des notificate în sistemul Safety Gate 
(Rapex);

15. îndeamnă statele membre să 
realizeze studii relevante pentru a 
determina dacă este necesar să stabilească 
rate minime de eșantionare; și solicită 
autorităților de supraveghere a pieței să 
efectueze în mod regulat controale prin 
metoda „clientului misterios” în fiecare 
sector, în special pentru categoriile de 
produse cele mai des notificate în sistemul 
Safety Gate (Rapex);

Or. pl

Amendamentul 166
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 
„clientului misterios” în fiecare sector, în 
special pentru categoriile de produse cele 
mai des notificate în sistemul Safety Gate 
(Rapex);

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 
„clientului misterios” în fiecare sector, în 
special pentru produsele care prezintă 
riscuri serioase și pentru categoriile de 
produse cele mai des notificate în sistemul 
Safety Gate (Rapex) și să ia măsuri 
adecvate, cum ar fi restricționarea, 
suspendarea sau interzicerea introducerii 
sau a punerii la dispoziție pe piață a 
oricărui produs care prezintă un risc 
serios la adresa sănătății sau siguranței 
consumatorilor; subliniază că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
a pieței să impună în mod concret 
sancțiuni contravenienților și să se 
asigure că acestea acoperă măcar 
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avantajele economice urmărite prin 
încălcare;

Or. en

Amendamentul 167
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 
„clientului misterios” în fiecare sector, în 
special pentru categoriile de produse cele 
mai des notificate în sistemul Safety Gate 
(Rapex);

15. îndeamnă Comisia și statele 
membre să stabilească rate minime de 
eșantionare; și solicită autorităților de 
supraveghere a pieței să efectueze în mod 
regulat controale prin metoda „clientului 
misterios” în fiecare sector asupra 
produselor care reprezintă procentaje 
semnificative ale fiecărui tip de produs 
introdus pe piață; adaugă că ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită categoriilor 
de produse cel mai des notificate în 
sistemul Safety Gate (Rapex) și că ar 
trebui să se ia măsuri restrictive 
corespunzătoare în caz de risc;

Or. en

Amendamentul 168
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat controale 
prin metoda „clientului misterios” în 



AM\1205356RO.docx 91/154 PE652.340v01-00

RO

„clientului misterios” în fiecare sector, în 
special pentru categoriile de produse cele 
mai des notificate în sistemul Safety Gate 
(Rapex);

fiecare sector sau acțiuni de verificare 
precum cele întreprinse de Rețeaua de 
cooperare pentru protecția 
consumatorului (CPC), în special pentru 
categoriile de produse cele mai des 
notificate în sistemul Safety Gate (Rapex); 
recomandă ca aceste măsuri să se bazeze 
în mod serios pe instrumente de analiză 
de date pentru a optimiza performanța;

Or. en

Amendamentul 169
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 
„clientului misterios” în fiecare sector, în 
special pentru categoriile de produse cele 
mai des notificate în sistemul Safety Gate 
(Rapex);

15. îndeamnă statele membre să 
stabilească rate minime de eșantionare; și 
solicită autorităților de supraveghere a 
pieței să efectueze în mod regulat și cel 
puțin o dată pe an controale prin metoda 
„clientului misterios” în fiecare sector, 
inclusiv pe piețele pentru cumpărături 
online, în special pentru categoriile de 
produse cele mai des notificate în sistemul 
Safety Gate (Rapex);

Or. en

Amendamentul 170
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că cerințele în materie 
de mediu și durabilitate din legislația 
specifică privind produsele fac, de 
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asemenea, parte din cadrul UE pentru 
siguranța produselor cu scopul de a evita 
expunerea consumatorilor la substanțe 
dăunătoare și toxice; solicită statelor 
membre să aloce resurse suplimentare 
pentru punerea în aplicare și asigurarea 
respectării acestor cerințe cu sprijinul 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 171
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea DSGP pentru a clarifica faptul 
că autoritățile de supraveghere a pieței ar 
trebui să contacteze operatorul economic 
relevant în următoarea ordine: 
reprezentantul autorizat stabilit în UE 
care deține un mandat din partea 
producătorului, producătorul, 
importatorul și distribuitorul sau 
prestatorul de servicii de fulfillment 
stabilit în UE;

Or. en

Amendamentul 172
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să adopte rapid acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
Regulamentul nr. 2019/1020, în special 
articolul 25, care să stabilească valorile de 

16. invită Comisia să adopte rapid acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
Regulamentul nr. 2019/1020, în special 
articolul 25, care să stabilească valorile de 
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referință și tehnicile de control al 
produselor armonizate și nearmonizate, 
precum și să includă cerințe minime 
privind controalele pentru produsele care 
intră pe piața Uniunii, astfel încât să se 
asigure aplicarea consecventă, eficace și 
uniformă a legislației Uniunii;

referință și tehnicile de control al 
produselor armonizate și nearmonizate, 
precum și să includă cerințe minime 
privind controalele pentru produsele care 
intră pe piața Uniunii, astfel încât să se 
asigure aplicarea consecventă, eficace și 
uniformă a legislației Uniunii, inclusiv 
controale menite să verifice dacă 
produsele sunt sau nu contrafăcute;

Or. en

Amendamentul 173
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să adopte rapid acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
Regulamentul nr. 2019/1020, în special 
articolul 25, care să stabilească valorile de 
referință și tehnicile de control al 
produselor armonizate și nearmonizate, 
precum și să includă cerințe minime 
privind controalele pentru produsele care 
intră pe piața Uniunii, astfel încât să se 
asigure aplicarea consecventă, eficace și 
uniformă a legislației Uniunii;

16. invită Comisia să adopte rapid acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
Regulamentul nr. 2019/1020, în special 
articolul 25, care să stabilească valorile de 
referință și tehnicile de control al 
produselor armonizate și nearmonizate, 
precum și să includă cerințe minime 
privind numărul și frecvența controalelor 
pentru produsele care intră pe piața 
Uniunii, astfel încât să se asigure aplicarea 
consecventă, eficace și uniformă a 
legislației Uniunii;

Or. en

Amendamentul 174
Vlad-Marius Botoş

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)



PE652.340v01-00 94/154 AM\1205356RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să impună 
operatorilor economici care introduc 
produse pe piața UE să pună la dispoziția 
publicului și a autorităților de 
supraveghere a pieței liste cu modelele de 
produse ale acestora, specificații tehnice 
însoțite de o imagine, pentru a preveni 
eludarea controalelor;

Or. en

Amendamentul 175
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse;

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile vamale și autoritățile de 
supraveghere a pieței să efectueze un 
control adecvat al acestor produse; solicită 
introducerea unei obligații pentru 
operatorii economici din afara UE de a 
numi un reprezentant autorizat pe piața 
internă a UE pentru toate produsele de 
consum cu scopul de a facilita 
răspunderea și de a îmbunătăți siguranța 
produselor și protecția consumatorilor; 
solicită, în plus, piețelor online să verifice 
în mod complementar dacă comercianții 
lor din afara UE, care vizează 
consumatorii europeni, au numit un 
reprezentant autorizat sau au înființat o 
sucursală în UE; îndeamnă Comisia să 
considere piețele online răspunzătoare 
pentru prejudicii și garanții, fără a aduce 
atingere posibilității de a solicita a 
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posteriori despăgubiri din partea 
comerciantului, în cazul în care se 
demonstrează că acestea nu au verificat 
această obligație;

Or. en

Amendamentul 176
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse;

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective, inclusiv 
cu privire la calitatea procesului de 
fabricație a produselor, în conformitate 
cu cadrul de reglementare al UE, și cu 
privire la proveniență; invită autoritățile de 
supraveghere a pieței să efectueze un 
control adecvat al acestor produse;

Or. en

Amendamentul 177
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective, inclusiv 
cu privire la calitatea procesului de 
fabricație a produselor, în conformitate 
cu cadrul de reglementare al UE, și cu 
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produse; privire la proveniență; invită autoritățile de 
supraveghere a pieței să efectueze un 
control adecvat al acestor produse;

Or. en

Amendamentul 178
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse;

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective cu privire 
la calitatea, originea și conformitatea 
acestora cu cadrul de reglementare al UE; 
invită autoritățile de supraveghere a pieței 
să efectueze un control adecvat al acestor 
produse și să asigure o actualizare 
continuă a sistemului ICSMS;

Or. en

Amendamentul 179
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse;

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective privind 
originea, calitatea și conformitatea cu 
cadrul de reglementare al UE; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
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produse;

Or. it

Amendamentul 180
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse;

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective ale originii 
și conformității cu cadrul de reglementare 
al UE; invită autoritățile de supraveghere a 
pieței să efectueze un control adecvat al 
acestor produse;

Or. en

Amendamentul 181
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse;

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse și să controleze piețele online 
într-un mod mai activ pentru a spori 
responsabilitatea acestora;

Or. en
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Amendamentul 182
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
efectueze un control adecvat al acestor 
produse;

17. subliniază că produsele cumpărate 
de consumatori direct de la operatorii 
economici din afara UE trebuie să facă 
obiectul unor controale efective; invită 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
autoritățile vamale să efectueze un control 
adecvat al acestor produse;

Or. en

Amendamentul 183
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Sándor 
Rónai, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. remarcă faptul că nu există date 
cuprinzătoare și fiabile cu privire la 
siguranța importurilor directe din țări 
terțe, prin urmare, solicită Comisiei 
Europene ca, împreună cu autoritățile de 
supraveghere a pieței, să desfășoare 
activități de cercetare în legătură cu 
siguranța produselor puse la dispoziție în 
mod direct consumatorilor pe platformele 
online sau pe piețele online de către 
vânzători din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 184
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consumatorii europeni au observat 
că produsele nesigure provin cel mai 
adesea din țări din afara Europei. În 
consecință, produsele care provin din 
anumite țări terțe ar trebui controlate cu 
prioritate de către autoritățile naționale și 
de către Comisie.

Or. fr

Amendamentul 185
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței în toate acordurile comerciale 
bilaterale;

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și potențial 
periculoase și să includă dispoziții privind 
supravegherea pieței în toate acordurile 
comerciale bilaterale, astfel încât 
întreprinderile din afara UE care vând 
produse sau servicii pe piața internă să fie 
supuse acelorași obligații ca și 
întreprinderile din UE;

Or. it

Amendamentul 186
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței în toate acordurile comerciale 
bilaterale;

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase, inclusiv 
informații menite să stabilească dacă 
produsele sunt sau nu contrafăcute, și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței în toate acordurile comerciale 
bilaterale;

Or. en

Amendamentul 187
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței în toate acordurile comerciale 
bilaterale;

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței și aplicarea legislației în toate 
acordurile comerciale ale UE;

Or. en

Amendamentul 188
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței în toate acordurile comerciale 
bilaterale;

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții legate de supravegherea 
pieței în toate acordurile comerciale 
bilaterale;

Or. en

Amendamentul 189
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței în toate acordurile comerciale 
bilaterale;

18. solicită Comisiei să coopereze cu 
autoritățile de reglementare din țările terțe 
pentru a face schimb de informații cu 
acestea privind supravegherea pieței cu 
privire la produsele periculoase și să 
includă dispoziții privind supravegherea 
pieței în toate acordurile de comerț liber;

Or. en

Amendamentul 190
Vlad-Marius Botoş, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să analizeze 
opțiunea pe care o au furnizorii stabiliți 
într-o țară terță de a desemna un 
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reprezentant legal, stabilit în Uniune, care 
poate fi tras la răspundere pentru 
vânzarea de produse, către consumatori 
europeni, care nu respectă normele de 
siguranță ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 191
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre autoritățile 
pentru protecția consumatorilor, 
autoritățile pentru protecția datelor, 
autoritățile din domeniul securității 
cibernetice, autoritățile din domeniul 
telecomunicațiilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure; 
îndeamnă Comisia ca, în cadrul prevăzut 
de Regulamentul 2019/1020, să permită 
utilizarea sistemului de informare și de 
comunicare pentru supravegherea pieței 
(ICSMS), care ar trebui să funcționeze în 
paralel cu Sistemul comun de gestionare 
a riscurilor (CRMS) pentru a crește 
nivelul de cooperare și schimb de 
informații între statele membre și 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 192
Brando Benifei
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure 
și coordonarea măsurilor de asigurare a 
respectării legislației și pentru a pune la 
dispoziția publicului informații referitoare 
la controale și sancțiuni, inclusiv o listă 
neagră la nivelul Uniunii a operatorilor 
economici despre care s-a constatat în 
repetate rânduri că încalcă în mod 
deliberat legislația UE;

Or. en

Amendamentul 193
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre autoritățile 
pentru protecția consumatorilor, 
autoritățile de supraveghere a pieței, 
autoritățile vamale și alte autorități 
relevante care gestionează aspecte privind 
siguranța ridicate de tehnologiile 
emergente, cum ar fi protecția și 
confidențialitatea datelor sau securitatea 
cibernetică pentru a permite transferul 
rapid de informații cu privire la produsele 
nesigure și coordonarea măsurilor de 
asigurare a respectării legislației, cum ar 
fi controalele și sancțiunile; `
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Or. en

Amendamentul 194
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a putea fi asigurate controale 
uniforme la toate punctele de intrare în 
Uniune și pentru a permite transferul rapid 
de informații cu privire la produsele 
nesigure, precum și controale de calitate 
pentru produsele care provin din țări 
terțe;

Or. it

Amendamentul 195
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale 
și consumatori, pentru a permite transferul 
rapid de informații cu privire la produsele 
nesigure și coordonarea măsurilor de 
asigurare a respectării legislației și pentru 
a pune la dispoziția publicului larg 
informații referitoare la controale și 
sancțiuni, inclusiv o listă neagră a 
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recidiviștilor;

Or. en

Amendamentul 196
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure 
și la controalele de calitate a procesului 
de fabricație a produselor care provin din 
afara UE care ar trebui să fie în 
conformitate cu cadrul de reglementare al 
UE;

Or. en

Amendamentul 197
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure 
și la controalele de calitate a procesului 
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de fabricație a produselor care provin din 
afara UE care ar trebui să fie în 
conformitate cu cadrul de reglementare al 
UE;

Or. en

Amendamentul 198
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure, 
inclusiv produsele contrafăcute;

Or. en

Amendamentul 199
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească, la nivel european și 
internațional, cooperarea dintre protecția 
consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

19. îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească și să crească, la nivel 
european și internațional, cooperarea dintre 
protecția consumatorilor, autoritățile de 
supraveghere a pieței și autoritățile vamale, 
pentru a permite transferul rapid de 
informații cu privire la produsele nesigure;

Or. en
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Amendamentul 200
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită statele membre să își 
consolideze cooperarea pentru a armoniza 
atât guvernanța, cât și competențele 
autorităților de supraveghere a pieței; 
insistă asupra faptului că, pentru a evita 
sarcinile și obstacolele disproporționate în 
calea activităților economice, acest proces 
de armonizare trebuie să se realizeze 
ținând seama de principiul 
proporționalității, în special în ceea ce 
privește competențele exercitate de 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
independența efectivă a acestora;

Or. en

Amendamentul 201
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită statele membre să își 
consolideze cooperarea pentru a armoniza 
atât guvernanța, cât și competențele 
autorităților de supraveghere a pieței; 
insistă asupra faptului că, pentru a evita 
sarcinile și obstacolele disproporționate în 
calea activităților economice, acest proces 
de armonizare trebuie să se realizeze 
ținând seama de principiul 
proporționalității, în special în ceea ce 
privește competențele exercitate de 
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autoritățile de supraveghere a pieței și 
independența efectivă a acestora;

Or. en

Amendamentul 202
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că este important ca 
statele membre să consolideze cooperarea 
și să armonizeze în continuare 
guvernanța și competențele diferitelor 
autorități de supraveghere a pieței, pentru 
a reduce fragmentarea actuală a aplicării 
legislației de armonizare a Uniunii, ceea 
ce poate compromite condițiile de 
concurență echitabile între întreprinderi 
și poate crea eventuale dezechilibre cu 
privire la nivelul de siguranță a 
produselor pe întregul teritoriu al 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 203
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că accesul la 
documentația relevantă este esențial 
pentru ca autoritățile de supraveghere a 
pieței să își desfășoare activitățile și să 
evalueze conformitatea produselor cu 
normele de siguranță relevante; 
subliniază că, pentru produsele cu IA 
integrată și dispozitivele conectate, este 
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esențial să se asigure accesul autorităților 
de supraveghere a pieței la documentația 
de software, la seturile de date și la 
procesul decizional pe bază de algoritmi;

Or. en

Amendamentul 204
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. își reiterează apelul pentru 
finanțarea, în cadrul programului privind 
piața unică din cadrul financiar 
multianual, a activităților de sprijinire și 
de consolidare a autorităților de 
supraveghere a pieței în sarcinile 
exercitate de acestea pe piața internă și de 
asigurare a unei aplicări uniforme a 
normelor;

Or. en

Amendamentul 205
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. se așteaptă din partea Comisiei să 
acorde prioritate siguranței produselor în 
planul său de acțiune vamală;

20. se așteaptă din partea Comisiei să 
acorde prioritate siguranței produselor în 
planul său de acțiune vamală, întrucât 
autoritățile vamale au o importanță 
crucială pentru aplicarea eficientă a 
legislației UE în materie de protecție a 
consumatorilor; invită, prin urmare, 
statele membre să aloce resurse suficiente 
serviciilor lor vamale și îndeamnă părțile 
implicate în negocierile interinstituționale 
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să împiedice reducerea bugetelor pentru 
programele în domeniul vamal din cadrul 
financiar multianual;

Or. en

Amendamentul 206
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. se așteaptă din partea Comisiei să 
acorde prioritate siguranței produselor în 
planul său de acțiune vamală;

20. îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate siguranței produselor în planul 
său de acțiune vamală;

Or. en

Amendamentul 207
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. îndeamnă Comisia să armonizeze 
în continuare metodologia și criteriile de 
evaluare a riscurilor în toate statele 
membre cu scopul de a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru toți 
operatorii economici; invită Comisia să 
adopte orice măsură corespunzătoare de 
prevenire a disponibilității produselor 
care prezintă un risc serios, pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
intereselor publice, atunci când există 
dovezi cu privire la faptul că riscul nu 
poate fi limitat în mod satisfăcător prin 
măsuri luate de statul membru; 

Or. en
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Amendamentul 208
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. îndeamnă Comisia să armonizeze 
în continuare metodologia și criteriile de 
evaluare a riscurilor în toate statele 
membre cu scopul de a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru toți 
operatorii economici;

Or. en

Amendamentul 209
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reafirmă faptul că resursele 
alocate serviciilor vamale nu ar trebui 
utilizate în alte scopuri decât 
supravegherea mărfurilor;

Or. en

Amendamentul 210
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
 Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să aplice piețelor 
online norme care acoperă toate entitățile 
care oferă produse consumatorilor în 
Uniune, inclusiv dacă acestea își au sediul 
în afara Uniunii, pentru a combate mai 
bine vânzarea de produse nesigure;

Or. en

Amendamentul 211
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor pe piețele online7, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia; 
invită Comisia să evalueze rolul pe care l-
ar putea avea piețele în îmbunătățirea 
detectării produselor nesigure și să propună 
norme obligatorii privind responsabilitatea 
lor, ținând seama de rolul special al IMM-
urilor ca parte a Legii privind serviciile 
digitale, revizuirea DSGP și orice altă 
legislație aplicabilă;

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor pe piețele online7, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia și 
participarea limitată a participanților pe 
piață; invită Comisia să încurajeze alte 
piețe online să se alăture inițiativei și, în 
consecință, să evalueze rolul pe care l-ar 
putea avea piețele în îmbunătățirea 
detectării produselor nesigure și, dacă este 
necesar și fezabil din punct de vedere 
tehnic, să propună norme obligatorii 
privind responsabilitatea lor, ținând seama 
de rolul special al IMM-urilor ca parte a 
Legii privind serviciile digitale, revizuirea 
DSGP și orice altă legislație aplicabilă; 
solicită Comisiei ca, în cazul în care noua 
reglementare este considerată  justificată, 
să impună obligații în mod egal atât 
piețelor online stabilite în Europa, cât și 
operatorilor cu sediul în afara Europei, 
dar care își oferă bunurile pe piața 
comună;

__________________ __________________
7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 

7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
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siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

Or. pl

Amendamentul 212
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia; 
invită Comisia să evalueze rolul pe care l-
ar putea avea piețele în îmbunătățirea 
detectării produselor nesigure și să 
propună norme obligatorii privind 
responsabilitatea lor, ținând seama de 
rolul special al IMM-urilor ca parte a 
Legii privind serviciile digitale, revizuirea 
DSGP și orice altă legislație aplicabilă;

21. subliniază că consumatorilor ar 
trebui să li se ofere produse la fel de 
sigure, indiferent dacă aceștia fac achiziții 
online sau pe piețele fizice și, deși salută 
angajamentul privind siguranța produselor7 
pe piețele online, subliniază caracterul 
voluntar al acestuia, care s-a dovedit a fi 
insuficient pentru a asigura faptul că pe 
piață sunt introduse numai produse 
sigure; invită Comisia să evalueze rolul pe 
care l-ar putea avea piețele în limitarea 
distribuției produselor nesigure și să 
propună norme obligatorii privind 
obligațiile și responsabilitatea lor, ca parte 
a Legii privind serviciile digitale, 
revizuirea DSGP și orice altă legislație 
aplicabilă;

__________________ __________________
7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

Or. en

Amendamentul 213
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando 
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Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia; 
invită Comisia să evalueze rolul pe care l-
ar putea avea piețele în îmbunătățirea 
detectării produselor nesigure și să propună 
norme obligatorii privind responsabilitatea 
lor, ținând seama de rolul special al IMM-
urilor ca parte a Legii privind serviciile 
digitale, revizuirea DSGP și orice altă 
legislație aplicabilă;

21. ia act de angajamentul privind 
siguranța produselor pe piețele online7, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia, 
domeniul de aplicare limitat și lipsa unor 
indicatori-cheie de performanță mai 
detaliați pentru a asigura o evaluare 
semnificativă a eforturilor și rezultatelor 
semnatarilor; invită Comisia să evalueze 
rolul pe care l-ar putea avea piețele în 
îmbunătățirea detectării produselor 
nesigure și să propună norme obligatorii 
privind obligațiile și răspunderea lor, ca 
parte a Legii privind serviciile digitale, 
revizuirea DSGP și orice altă legislație 
aplicabilă;

__________________ __________________
7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

Or. en

Amendamentul 214
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia; 
invită Comisia să evalueze rolul pe care l-
ar putea avea piețele în îmbunătățirea 

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, cu 
toate acestea, subliniază caracterul 
voluntar al acestuia și lipsa participării 
piețelor online ceea ce determină o lipsă 
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detectării produselor nesigure și să 
propună norme obligatorii privind 
responsabilitatea lor, ținând seama de 
rolul special al IMM-urilor ca parte a 
Legii privind serviciile digitale, revizuirea 
DSGP și orice altă legislație aplicabilă;

de reprezentare a sectorului; invită 
Comisia să evalueze rolul pe care l-ar putea 
avea procesul de producție și lanțul de 
aprovizionare, inclusiv piețele și 
prestatorii de servicii de fulfillment în 
îmbunătățirea detectării produselor 
nesigure și să propună norme obligatorii 
privind responsabilitatea lor și privind 
furnizarea unor informații clare și 
standardizate consumatorilor pe piețele 
online, referitoare la locul în care se află 
produsul, comerciantul cu amănuntul și 
drepturile consumatorilor lor, ca parte a 
Legii privind serviciile digitale, revizuirea 
DSGP și orice altă legislație aplicabilă;

__________________ __________________
7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

Or. en

Amendamentul 215
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia; 
invită Comisia să evalueze rolul pe care l-
ar putea avea piețele în îmbunătățirea 
detectării produselor nesigure și să 
propună norme obligatorii privind 
responsabilitatea lor, ținând seama de rolul 
special al IMM-urilor ca parte a Legii 
privind serviciile digitale, revizuirea DSGP 
și orice altă legislație aplicabilă;

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, dar 
concluzionează că angajamentul  voluntar 
al piețelor online este insuficient; invită 
Comisia să propună norme obligatorii 
privind responsabilitatea și răspunderea 
lor pentru produsele nesigure care sunt 
oferite pe piața lor, ținând seama de rolul 
special al IMM-urilor ca parte a Legii 
privind serviciile digitale, revizuirea DSGP 
și orice altă legislație aplicabilă;

__________________ __________________
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7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

Or. en

Amendamentul 216
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia; 
invită Comisia să evalueze rolul pe care l-
ar putea avea piețele în îmbunătățirea 
detectării produselor nesigure și să 
propună norme obligatorii privind 
responsabilitatea lor, ținând seama de 
rolul special al IMM-urilor ca parte a 
Legii privind serviciile digitale, revizuirea 
DSGP și orice altă legislație aplicabilă;

21. salută angajamentul privind 
siguranța produselor7 pe piețele online, dar 
subliniază caracterul voluntar al acestuia; 
invită Comisia să evalueze rolul pe care l-
ar putea avea piețele în îmbunătățirea 
detectării produselor nesigure și, dacă este 
necesar, să analizeze posibilitatea 
instituirii unor eventuale norme privind 
responsabilitatea lor;

__________________ __________________
7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

7 Angajamentul privind siguranța 
produselor este un angajament voluntar 
asumat de piețele online în ceea ce privește 
siguranța produselor nealimentare 
comercializate online de către vânzători 
terți începând cu iunie 2018.

Or. en

Amendamentul 217
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)



AM\1205356RO.docx 117/154 PE652.340v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. observă contribuțiile pozitive și 
posibilitățile pe care piețele online le oferă 
comercianților cu amănuntul și 
consumatorilor deopotrivă; subliniază 
necesitatea unor condiții de concurență 
echitabile între platformele din UE și cele 
din țări terțe în ceea ce privește 
conformitatea cu normele UE privind 
siguranța produselor și drepturile 
consumatorilor; solicită Comisiei să se 
asigure că piețele din țări terțe care vând 
produse către consumatorii din UE fac 
obiectul acelorași cerințe privind diligența 
cuvenită și acelorași norme în materie de 
răspundere care se aplică actorilor 
economici similari din UE, și anume 
importatorilor, distribuitorilor și 
vânzătorilor; îndeamnă Comisia să 
analizeze modalitățile prin care ar putea fi 
majorate contribuțiile vânzătorilor din 
țări terțe la schemele de răspundere 
extinsă a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 218
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la cantitatea de produse nesigure vândute 
pe piețele online; îndeamnă Comisia ca, 
în cooperare cu organizațiile de 
consumatori, să informeze mai bine 
consumatorii cu privire la standardele 
europene de siguranță și posibilele 
pericole reprezentate de achiziționarea de 
produse din țări terțe de pe piețele online;

Or. en
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Amendamentul 219
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie 
Yon-Courtin, Sandro Gozi, Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează piețele online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora; solicită 
Comisiei să creeze orientări pentru piețele 
online cu privire la reacția eficientă la 
produsele nesigure;

22. constată că, deși platformele 
online, cum ar fi piețele online, au creat 
beneficii atât pentru comercianții cu 
amănuntul, cât și pentru consumatori, 
prin îmbunătățirea ofertei și scăderea 
prețurilor, în același timp, un număr tot 
mai mare de vânzători neconformi – în 
special din țări terțe – oferă produse 
nesigure sau ilegale pe piața europeană; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să 
stabilească reglementări pentru a asigura 
cooperarea între piețele online astfel încât 
acestea să reacționeze cât mai repede 
posibil la notificările Rapex și să coopereze 
efectiv cu autoritățile competente ale 
statelor membre prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora;

Or. en

Amendamentul 220
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează piețele online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora; solicită 

22. solicită piețelor online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre, precum și cu organizațiile de 
consumatori atunci când sunt contactate 
de acestea pentru a le avertiza cu privire 
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Comisiei să creeze orientări pentru piețele 
online cu privire la reacția eficientă la 
produsele nesigure;

la riscul pe care îl prezintă un anumit 
produs prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora; solicită 
Comisiei să instituie obligații care să 
impună piețelor online să reacționeze 
eficient la produsele nesigure și să le 
retragă în termen de 24 de ore de la 
primirea notificării;

Or. en

Amendamentul 221
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează piețele online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora; solicită 
Comisiei să creeze orientări pentru piețele 
online cu privire la reacția eficientă la 
produsele nesigure;

22. îndeamnă piețele online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora; solicită 
Comisiei să creeze orientări pentru piețele 
online cu privire la reacția eficientă la 
produsele nesigure; solicită autorităților 
statelor membre să intensifice controalele 
asupra piețelor online pentru a asigura 
responsabilizarea;

Or. en

Amendamentul 222
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează piețele online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora; solicită 
Comisiei să creeze orientări pentru piețele 
online cu privire la reacția eficientă la 
produsele nesigure;

22. solicită piețelor online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex, precum și la alertele 
din partea consumatorilor și a asociațiilor 
pentru protecția consumatorilor, și să 
coopereze efectiv și proactiv cu autoritățile 
competente ale statelor membre prin 
retragerea imediată a produselor nesigure, 
prin partajarea de informații relevante cu 
privire la acestea și prin luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora;

Or. en

Amendamentul 223
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează piețele online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre prin retragerea imediată a 
produselor nesigure și luarea de măsuri 
pentru a evita reapariția acestora; solicită 
Comisiei să creeze orientări pentru piețele 
online cu privire la reacția eficientă la 
produsele nesigure;

22. încurajează piețele online să 
reacționeze cât mai repede posibil la 
notificările Rapex și să coopereze efectiv 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre prin retragerea, fără întârziere, a 
produselor nesigure încă din momentul în 
care obțin informații în privința lor și 
luarea de măsuri pentru a evita reapariția 
acestora; solicită Comisiei să creeze 
orientări pentru piețele online cu privire la 
reacția eficientă la produsele nesigure;

Or. pl

Amendamentul 224
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. constată că piețele online sunt 
adesea utilizate pentru a vinde produse 
contrafăcute din țări terțe; solicită 
Comisiei să includă combaterea practicii 
vânzării de produse contrafăcute ca 
prioritate în procesul de elaborare a unui 
cadru juridic privind responsabilitatea și 
răspunderea piețelor online;

Or. en

Amendamentul 225
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită piețelor online să își 
consolideze cooperarea, să consulte Rapex 
înainte de a introduce produse pe site-urile 
lor internet, să facă schimb de informații 
privind vânzătorii care încalcă normele, să 
ia măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 
un instrument ușor accesibil pentru 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele nesigure;

23. solicită Comisiei să se asigure că 
piețele online își consolidează cooperarea 
între ele și cu autoritățile competente, 
consultă Rapex înainte de a introduce 
produse pe site-urile lor internet, elimină 
rapid produsele identificate ca fiind 
nesigure de către Rapex, fac schimb de 
informații privind vânzătorii care încalcă 
normele, iau măsuri eficiente și cu efect de 
descurajare împotriva acestora și a lanțului 
lor de aprovizionare, pun în aplicare un 
sistem solid de o autentificare a 
utilizatorului comercial, în conformitate 
cu principiul „cunoașterea clientelei” și 
procesele de verificare a produsului și, de 
asemenea, dezvoltă un instrument ușor 
accesibil pentru informarea consumatorilor 
cu privire la produsele nesigure;

Or. en
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Amendamentul 226
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită piețelor online să își 
consolideze cooperarea, să consulte Rapex 
înainte de a introduce produse pe site-urile 
lor internet, să facă schimb de informații 
privind vânzătorii care încalcă normele, să 
ia măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 
un instrument ușor accesibil pentru 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele nesigure;

23. solicită Comisiei să se asigure că 
piețele online își consolidează cooperarea 
cu autoritățile competente, consultă 
Rapex înainte de a introduce produse pe 
site-urile lor internet, elimină rapid 
produsele nesigure, fac schimb de 
informații privind vânzătorii care încalcă 
normele, iau măsuri eficiente împotriva 
acestora și a lanțului lor de aprovizionare, 
pun în aplicare un sistem robust de 
autentificare a utilizatorului comercial, în 
conformitate cu procesele de verificare a 
produsului și, de asemenea, dezvoltă un 
instrument ușor accesibil pentru informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
nesigure;

Or. en

Amendamentul 227
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită piețelor online să își 
consolideze cooperarea, să consulte Rapex 
înainte de a introduce produse pe site-urile 
lor internet, să facă schimb de informații 
privind vânzătorii care încalcă normele, să 
ia măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 
un instrument ușor accesibil pentru 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele nesigure;

23. solicită Comisiei și statelor 
membre să își intensifice acțiunile de 
supraveghere a pieței pentru piețele online 
prin dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor instrumente adecvate în acest sens, 
precum și să își consolideze cooperarea 
prin activități comune, să consulte Rapex 
înainte de a introduce produse pe site-urile 
lor internet, să facă schimb de informații 
privind vânzătorii care încalcă normele, să 
ia măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 
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un instrument ușor accesibil la nivelul UE 
pentru informarea consumatorilor cu 
privire la produsele nesigure;

Or. en

Amendamentul 228
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită piețelor online să își 
consolideze cooperarea, să consulte Rapex 
înainte de a introduce produse pe site-urile 
lor internet, să facă schimb de informații 
privind vânzătorii care încalcă normele, să 
ia măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 
un instrument ușor accesibil pentru 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele nesigure;

23. subliniază că Comisia ar trebui să 
stabilească orientări clare pentru piețele 
online pentru ca acestea să își consolideze 
cooperarea, să consulte Rapex înainte de a 
introduce produse pe site-urile lor internet, 
să facă schimb de informații privind 
vânzătorii care încalcă normele, să ia 
măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 
un instrument ușor accesibil pentru 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele nesigure; 

Or. en

Amendamentul 229
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită piețelor online să își 
consolideze cooperarea, să consulte Rapex 
înainte de a introduce produse pe site-urile 
lor internet, să facă schimb de informații 
privind vânzătorii care încalcă normele, să 
ia măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 

23. solicită piețelor online să își 
consolideze cooperarea, să încurajeze 
comercianții care vând pe o anumită piață 
online să consulte sistemul Rapex înainte 
de a introduce produse pe site-urile lor 
internet, să facă schimb de informații 
privind vânzătorii care încalcă normele, să 
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un instrument ușor accesibil pentru 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele nesigure;

ia măsuri eficiente împotriva acestora și a 
lanțului lor de aprovizionare și să dezvolte 
un instrument ușor accesibil pentru 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele nesigure;

Or. pl

Amendamentul 230
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia și statele 
membre să oblige piețele online să creeze o 
interfață cu Rapex, pentru a se asigura că 
produsele oferite spre vânzare sunt sigure 
și să introducă o legătură către Rapex pe 
site-urile de internet ale piețelor online, 
astfel încât să crească gradul de 
conștientizare cu privire la această 
platformă;

24. îndeamnă Comisia și statele 
membre să analizeze posibilitatea de a 
recomanda ca piețele online să creeze o 
interfață cu Rapex, pentru a se asigura că 
produsele oferite spre vânzare sunt sigure 
și să introducă o legătură către Rapex pe 
site-urile de internet ale piețelor online, 
astfel încât să crească gradul de 
conștientizare cu privire la această 
platformă;

Or. en

Amendamentul 231
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia și statele 
membre să oblige piețele online să creeze 
o interfață cu Rapex, pentru a se asigura că 
produsele oferite spre vânzare sunt sigure 
și să introducă o legătură către Rapex pe 
site-urile de internet ale piețelor online, 
astfel încât să crească gradul de 
conștientizare cu privire la această 

24. îndeamnă Comisia să evalueze 
modul în care piețele online ar putea să își 
îmbunătățească interconexiunea cu 
sistemul Rapex, pentru a se asigura că 
produsele oferite spre vânzare sunt sigure 
și să le impună să introducă o legătură 
către Rapex pe site-urile de internet ale 
piețelor online, astfel încât să crească 
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platformă; gradul de conștientizare cu privire la 
această platformă;

Or. en

Amendamentul 232
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia și statele 
membre să oblige piețele online să creeze o 
interfață cu Rapex, pentru a se asigura că 
produsele oferite spre vânzare sunt sigure 
și să introducă o legătură către Rapex pe 
site-urile de internet ale piețelor online, 
astfel încât să crească gradul de 
conștientizare cu privire la această 
platformă;

24. îndeamnă Comisia și statele 
membre să oblige piețele online să creeze o 
interfață cu Rapex, care să le avertizeze 
atunci când un produs a fost notificat în 
sistem pentru a se asigura că produsele 
oferite spre vânzare sunt sigure și să 
introducă o legătură către Rapex pe site-
urile de internet ale piețelor online, astfel 
încât să crească gradul de conștientizare cu 
privire la această platformă;

Or. en

Amendamentul 233
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia și statele 
membre să oblige piețele online să creeze o 
interfață cu Rapex, pentru a se asigura că 
produsele oferite spre vânzare sunt sigure 
și să introducă o legătură către Rapex pe 
site-urile de internet ale piețelor online, 
astfel încât să crească gradul de 
conștientizare cu privire la această 
platformă;

24. îndeamnă Comisia și statele 
membre să oblige piețele online să creeze o 
interfață cu Rapex, cu condiția ca acesta 
din urmă să fie modernizat și să devină 
compatibil, de exemplu, printr-o interfață 
de programare a aplicațiilor, pentru a se 
asigura că produsele oferite spre vânzare 
sunt sigure și să introducă o legătură către 
Rapex pe site-urile de internet ale piețelor 
online, astfel încât să crească gradul de 
conștientizare cu privire la această 
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platformă;

Or. pl

Amendamentul 234
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească interrelația și 
interacțiunea dintre bazele de date 
naționale și cele ale UE privind produsele 
ilegale nesigure cu scopul de a crea 
sinergii utile și de a favoriza fluxul de 
informații pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 235
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească interrelația și 
interacțiunea dintre bazele de date 
naționale și cele ale UE privind produsele 
ilegale nesigure cu scopul de a crea 
sinergii utile și de a favoriza fluxul de 
informații pe piața unică;

Or. en
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Amendamentul 236
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor 
online să pună în aplicare măsuri de 
protecție eficiente și adecvate pentru a 
combate apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

25. solicită Comisiei să impună 
platformelor online și piețelor online să 
pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

Or. en

Amendamentul 237
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor 
online să pună în aplicare măsuri de 
protecție eficiente și adecvate pentru a 
combate apariția  de reclame pentru 
produse nesigure;

25. solicită Comisiei să propună o 
obligație pentru platformele online să 
pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

Or. en

Amendamentul 238
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure, să furnizeze consumatorilor 
informații fiabile și să garanteze calitatea 
procesului de fabricație a produselor în 
conformitate cu cadrul de reglementare al 
UE, cu scopul de a proteja consumatorii;

Or. en

Amendamentul 239
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure, să furnizeze consumatorilor 
informații fiabile și să garanteze calitatea 
procesului de fabricație a produselor în 
conformitate cu cadrul de reglementare al 
UE, cu scopul de a proteja consumatorii;

Or. en

Amendamentul 240
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure; subliniază că un asemenea aviz 
ar trebui să fie însoțit de o evaluare 
detaliată a impactului unor astfel de 
dispoziții, inclusiv a costurilor potențiale 
pentru piețele online;

Or. pl

Amendamentul 241
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse nesigure 
și să furnizeze informații fiabile 
consumatorilor, asigurând calitatea și 
siguranța produselor vândute online;

Or. it

Amendamentul 242
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
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să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure, să furnizeze consumatorilor 
informații fiabile și să garanteze 
siguranța produselor vândute online;

Or. en

Amendamentul 243
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor 
online să pună în aplicare măsuri de 
protecție eficiente și adecvate pentru a 
combate apariția de reclame pentru 
produse nesigure;

25. solicită Comisiei să impună 
platformelor online să pună în aplicare 
măsuri de protecție eficiente și adecvate 
pentru a combate apariția și promovarea 
produselor nesigure, inclusiv prin reclame 
sau garanții și declarații înșelătoare 
făcute de furnizori sau de consumatori;

Or. en

Amendamentul 244
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse nesigure 
și pentru a bloca reclamele înșelătoare ale 
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acestor produse;

Or. en

Amendamentul 245
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a combate 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

25. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a solicita platformelor online 
să pună în aplicare măsuri de protecție 
eficiente și adecvate pentru a interzice 
apariția de reclame pentru produse 
nesigure;

Or. en

Amendamentul 246
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să analizeze și să 
evalueze dacă o procedură promptă 
pentru blocarea plăților pentru produsele 
nesigure vândute online ar putea fi un 
instrument eficace pentru îmbunătățirea 
acțiunilor de combatere a vânzării online 
de produse nesigure;

Or. en

Amendamentul 247
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli
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Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să analizeze și să 
evalueze dacă o procedură promptă 
pentru blocarea plăților pentru produsele 
nesigure vândute online ar putea fi un 
instrument eficace pentru îmbunătățirea 
acțiunilor de combatere a vânzării online 
de produse nesigure;

Or. en

Amendamentul 248
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită statelor membre să 
îmbunătățească conexiunea și 
interacțiunea dintre bazele de date publice 
naționale și europene existente conținând 
produse ilegale și nesigure;

Or. en

Amendamentul 249
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei și statelor 
membre să îmbunătățească coerența și 
interacțiunea dintre bazele de date publice 
europene și naționale privind produsele 
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ilegale;

Or. en

Amendamentul 250
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să negocieze în 
cadrul OMC un acord ambițios privind 
comerțul electronic pentru a îmbunătăți 
respectarea normelor de siguranță a 
produselor online la nivel european și 
internațional;

eliminat

Or. en

Amendamentul 251
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită Comisiei 
să definească standarde care să permită 
implementarea de tehnologii 
interoperabile pentru a asigura că 
tehnologiile emergente sunt sigure în 
întreaga UE;

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită Comisiei 
să impună standarde pentru a asigura 
utilizarea sigură a tehnologiilor digitale 
noi și interoperabile în mod uniform pe 
întregul teritoriu al UE; solicită Comisiei 
să impună standarde armonizate pentru 
tehnologiile asociate cu acte legislative, 
precum Directiva privind echipamentele 
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tehnice, Directiva privind echipamentele 
radio, Directiva privind siguranța 
jucăriilor, atunci când acestea sunt 
actualizate; solicită, de asemenea, 
Comisiei și statelor membre să sprijine 
participarea sistematică a asociațiilor de 
consumatori în cadrul organismelor de 
standardizare;

Or. en

Amendamentul 252
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită Comisiei 
să definească standarde care să permită 
implementarea de tehnologii interoperabile 
pentru a asigura că tehnologiile emergente 
sunt sigure în întreaga UE;

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită Comisiei 
să mandateze CEN-CENELEC să 
definească standarde, inclusiv pentru 
sectoarele tradiționale, care nu utilizau 
anterior tehnologia informației, care să 
permită implementarea de tehnologii 
interoperabile pentru a asigura că 
tehnologiile emergente sunt sigure în 
întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 253
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită Comisiei 
să definească standarde care să permită 
implementarea de tehnologii interoperabile 
pentru a asigura că tehnologiile emergente 
sunt sigure în întreaga UE;

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită Comisiei 
să sprijine procesul de conturare a unor 
standarde care să permită implementarea 
de tehnologii interoperabile pentru a 
asigura că tehnologiile emergente sunt 
sigure în întreaga UE;

Or. pl

Amendamentul 254
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită Comisiei 
să definească standarde care să permită 
implementarea de tehnologii interoperabile 
pentru a asigura că tehnologiile emergente 
sunt sigure în întreaga UE;

27. salută faptul că programul european 
de standardizare pentru 2020 abordează 
diverse probleme apărute pe piața unică 
digitală, cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
protecția datelor, inclusiv datele privind 
sănătatea, securitatea cibernetică și 
mobilitatea automatizată; solicită 
elaborarea unor standarde care să permită 
implementarea de tehnologii interoperabile 
pentru a asigura că tehnologiile emergente 
sunt sigure în întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 255
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că activitatea de 
standardizare ar trebui să ia în 
considerare aspectele legate de 
durabilitate atunci când se elaborează 
standarde pentru produse pentru a 
împiedica utilizarea de substanțe 
dăunătoare și toxice care prezintă un risc 
serios încă din stadiul conceperii cu 
scopul de a menține un nivel ridicat de 
siguranță pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 256
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Svenja 
Hahn, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că siguranța produselor 
ar trebui să constituie o prioritate pentru 
Comisie atunci când actualizează 
legislația pentru a acoperi riscurile în 
materie de securitate generate de 
produsele conectate și riscurile de a fi 
atacate de hackeri;

Or. en

Amendamentul 257
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază faptul că trasabilitatea 28. subliniază faptul că trasabilitatea 



AM\1205356RO.docx 137/154 PE652.340v01-00

RO

de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor, întrucât informațiile clare și 
fiabile privind produsele îi ajută pe 
consumatori, inclusiv pe persoanele cu 
handicap, să facă alegeri în cunoștință de 
cauză și permit autorităților de 
supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze 
în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor 
nearmonizate;

de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței și 
a calității procesului de fabricație a 
produselor, în conformitate cu cadrul de 
reglementare al UE, și a protecției 
consumatorilor din UE, întrucât 
informațiile clare și fiabile privind 
produsele, cum ar fi indicarea obligatorie 
a țării de origine, îi ajută pe consumatori, 
inclusiv pe persoanele cu handicap, să facă 
alegeri în cunoștință de cauză și permit 
autorităților de supraveghere a pieței să își 
îndeplinească mandatul; solicită Comisiei 
să actualizeze în mod corespunzător 
normele privind cerințele de trasabilitate a 
produselor nearmonizate;

Or. en

Amendamentul 258
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor, întrucât informațiile clare și 
fiabile privind produsele îi ajută pe 
consumatori, inclusiv pe persoanele cu 
handicap, să facă alegeri în cunoștință de 
cauză și permit autorităților de 
supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze 
în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor 
nearmonizate;

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței și 
a calității procesului de fabricație a 
produselor, în conformitate cu cadrul de 
reglementare al UE, și a protecției 
consumatorilor din UE, întrucât 
informațiile clare și fiabile privind 
produsele, cum ar fi indicarea obligatorie 
a țării de origine, îi ajută pe consumatori, 
inclusiv pe persoanele cu handicap, să facă 
alegeri în cunoștință de cauză și permit 
autorităților de supraveghere a pieței să își 
îndeplinească mandatul; solicită Comisiei 
să actualizeze în mod corespunzător 
normele privind cerințele de trasabilitate a 
produselor nearmonizate;
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Or. en

Amendamentul 259
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor, întrucât informațiile clare și 
fiabile privind produsele îi ajută pe 
consumatori, inclusiv pe persoanele cu 
handicap, să facă alegeri în cunoștință de 
cauză și permit autorităților de 
supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze 
în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor 
nearmonizate;

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor și a protecției consumatorilor, 
întrucât informațiile clare și fiabile privind 
produsele îi ajută pe consumatori, inclusiv 
pe persoanele cu handicap, să facă alegeri 
în cunoștință de cauză și permit 
autorităților de supraveghere a pieței să își 
îndeplinească mandatul; solicită Comisiei 
să evalueze modul în care utilizarea 
noilor tehnologii, precum codurile QR pe 
ambalajele produselor, ar putea crește 
gradul de informare a consumatorilor cu 
privire la aspectele esențiale ale 
produsului, cum ar fi originea acestuia; 
solicită Comisiei să actualizeze în mod 
corespunzător normele privind cerințele de 
trasabilitate a produselor nearmonizate;

Or. en

Amendamentul 260
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor, întrucât informațiile clare și 
fiabile privind produsele îi ajută pe 

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor, atât pe piețele tradiționale, cât 
și în vânzările online, întrucât informațiile 
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consumatori, inclusiv pe persoanele cu 
handicap, să facă alegeri în cunoștință de 
cauză și permit autorităților de 
supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze 
în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor 
nearmonizate;

clare și fiabile privind produsele îi ajută pe 
consumatori, inclusiv pe persoanele cu 
handicap, să facă alegeri în cunoștință de 
cauză și permit autorităților de 
supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze 
în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor 
nearmonizate, prin introducerea unei 
obligații privind indicația geografică 
pentru produsele neagricole;

Or. it

Amendamentul 261
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor, întrucât informațiile clare și 
fiabile privind produsele îi ajută pe 
consumatori, inclusiv pe persoanele cu 
handicap, să facă alegeri în cunoștință de 
cauză și permit autorităților de 
supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze 
în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor 
nearmonizate;

28. subliniază faptul că trasabilitatea 
de-a lungul lanțului de aprovizionare este 
esențială pentru îmbunătățirea siguranței și 
a calității produselor, întrucât informațiile 
clare și fiabile privind produsele îi ajută pe 
consumatori, inclusiv pe persoanele cu 
handicap, să facă alegeri în cunoștință de 
cauză și permit autorităților de 
supraveghere a pieței să își îndeplinească 
mandatul; solicită Comisiei să actualizeze 
în mod corespunzător normele privind 
cerințele de trasabilitate a produselor 
nearmonizate;

Or. en

Amendamentul 262
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. insistă asupra importanței 
furnizării de informații relevante 
consumatorilor pentru a îmbunătăți 
siguranța produselor pe piața internă, 
inclusiv prin completarea cerințelor de 
bază privind trasabilitatea cu elemente 
necesare, cum ar fi indicarea țării de 
origine a unui produs în conformitate cu 
normele de origine nepreferențiale 
prevăzute de Codul vamal al UE; solicită 
Comisiei să aibă în vedere instituirea unui 
sistem obligatoriu al UE în acest sens; 
subliniază că realizarea acestui obiectiv ar 
trebui urmărită inclusiv cu sprijinul 
tehnologiilor digitale;

Or. en

Amendamentul 263
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. insistă asupra importanței furnizării 
de informații relevante consumatorilor 
pentru a îmbunătăți siguranța produselor 
pe piața internă, inclusiv prin 
completarea cerințelor de bază privind 
trasabilitatea cu elemente necesare, cum 
ar fi indicarea țării de origine a unui 
produs; solicită Comisiei să aibă în vedere 
instituirea unui sistem obligatoriu al UE 
în acest sens; subliniază că realizarea 
acestui obiectiv ar trebui urmărită 
inclusiv cu sprijinul tehnologiilor digitale;

Or. en
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Amendamentul 264
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că lipsa normelor 
obligatorii la nivelul UE privind 
etichetarea țării de origine a produselor și 
a principalelor componente ale acestora 
creează incertitudine pentru consumatorii 
care sunt adesea induși în eroare chiar de 
ambalaj; subliniază că un sistem de 
trasabilitate eficient și obligatoriu al UE 
ar asigura un nivel mai ridicat de 
siguranță a consumatorilor pentru toate 
produsele introduse pe piața UE;

Or. en

Amendamentul 265
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că o etichetă care să 
indice fără echivoc originea geografică a 
unui anumit produs și modul în care 
acesta a fost fabricat ar proteja 
întreprinderile, ocuparea forței de muncă 
și consumatorii, deoarece ar reduce 
posibilitatea fraudei și a produselor 
contrafăcute;

Or. it
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Amendamentul 266
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că trasabilitatea 
produselor de-a lungul lanțului de 
aprovizionare este esențială pentru a 
informa consumatorul cu privire la 
impactul social, de mediu al acestora, 
precum și cu privire la securitatea 
produselor și a producției acestora;

Or. fr

Amendamentul 267
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora 
siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor;

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora 
siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor; subliniază aplicarea 
tehnologiei blockchain, în special pentru 
consolidarea certitudinii atât în ceea ce 
privește proveniența, cât și în ceea ce 
privește drepturile de proprietate 
intelectuală asupra mărfurilor, 
reducându-se astfel riscul intrării 
mărfurilor ilicite, inclusiv a mărfurilor 
false și contrafăcute, în lanțul de 
aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 268
Marco Zullo, Tiziana Beghin
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora 
siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor;

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora 
siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor; prin dezvoltarea unor 
informații electronice fiabile și 
verificabile, controalele autorităților de 
supraveghere a pieței ar deveni mai 
simple și mai eficiente;

Or. it

Amendamentul 269
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, 
Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora 
siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor;

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora 
siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor sau prin utilizarea 
motorului de căutare pe internet 
webcrawler;

Or. en

Amendamentul 270
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain ar putea ameliora 
siguranța produselor prin îmbunătățirea 
trasabilității produselor de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv prin 
standardizarea lor;

29. solicită Comisiei să evalueze modul 
în care tehnologia registrelor distribuite ar 
putea ameliora siguranța produselor prin 
îmbunătățirea trasabilității produselor de-a 
lungul lanțului de aprovizionare, inclusiv 
prin standardizarea lor;

Or. en

Amendamentul 271
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, 
Sandro Gozi, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. recunoaște că succesul oricărui 
produs sau a oricărei inovații este legat de 
încrederea acordată calității și siguranței 
acestuia și că obiectivul UE trebuie să fie 
asigurarea acestei încrederi, în special 
într-o lume conectată prin rețele din ce în 
ce mai digitală; încurajează Comisia 
Europeană să dezvolte în continuare 
infrastructura de calitate existentă și de 
succes, care constă în metrologie, 
standardizare, acreditare, evaluare a 
conformității și supraveghere a pieței, în 
consultare cu toți partenerii implicați, 
pentru a face față acestor noi provocări;

Or. en

Amendamentul 272
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini
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Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că multe standarde nu 
abordează modul în care femeile și 
bărbații și pot fi afectați în diferite moduri 
de standarde care ar putea conduce, în 
cazul anumitor categorii de produse, cum 
ar fi echipamentele de protecție, la 
discrepanțe în materie de siguranță; 
salută semnarea de către un număr de 
peste 50 de organisme de standardizare a 
Declarației privind standardele receptive 
la dimensiunea de gen precum și procesul 
de elaborare a standardelor pentru a 
aborda această disparitate de gen; și 
îndeamnă Comisia să includă aspecte 
legate de integrarea perspectivei de gen în 
activitatea sa de standardizare;

Or. en

Amendamentul 273
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. încurajează Comisia să dezvolte în 
continuare infrastructura existentă, care 
constă în metrologie, standardizare, 
acreditare, evaluare a conformității și 
supraveghere a pieței, în consultare cu 
toți partenerii implicați, pentru a face față 
noilor provocări asociate cu tehnologiile 
emergente;

Or. en
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Amendamentul 274
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando 
Benifei, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 
totodată de faptul că retragerile de pe 
piață pot crea probleme considerabile 
pentru IMM-uri;

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
într-un limbaj simplu privind procedurile 
de retragere de pe piață, inclusiv o listă de 
verificare cu cerințe concrete, și să 
furnizeze informații clare cu privire la 
criteriile de referință utilizate de 
autoritățile de supraveghere a pieței, 
pentru a crește numărul de consumatori 
care au luat la cunoștință de retragerea 
produselor;

Or. en

Amendamentul 275
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
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totodată de faptul că retragerile de pe 
piață pot crea probleme considerabile 
pentru IMM-uri;

retragerea produselor;

Or. en

Amendamentul 276
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 
totodată de faptul că retragerile de pe piață 
pot crea probleme considerabile pentru 
IMM-uri;

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 
totodată de faptul că retragerile de pe piață 
pot crea probleme considerabile pentru 
IMM-uri și în special pentru 
microîntreprinderi;

Or. en

Amendamentul 277
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
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produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 
totodată de faptul că retragerile de pe piață 
pot crea probleme considerabile pentru 
IMM-uri;

produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 
totodată de faptul că retragerile de pe piață 
pot crea probleme considerabile pentru 
IMM-uri și în special pentru 
microîntreprinderi;

Or. en

Amendamentul 278
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 
totodată de faptul că retragerile de pe piață 
pot crea probleme considerabile pentru 
IMM-uri;

30. ia act de faptul că consumatorii 
reacționează prea puțin la retragerea 
anumitor produse de pe piață și că 
produsele nesigure continuă astfel să fie 
utilizate, cu toate că au fost retrase de pe 
piață; solicită Comisiei să publice orientări 
privind procedurile de retragere de pe 
piață, inclusiv o listă de verificare cu 
cerințe concrete, pentru a crește numărul de 
consumatori care au luat la cunoștință de 
retragerea produselor, ținând seama 
totodată de faptul că retragerile de pe piață 
pot crea probleme considerabile pentru 
microîntreprinderi și IMM-uri;

Or. it

Amendamentul 279
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Biljana Borzan
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Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită comercianților cu 
amănuntul, piețelor online și asociațiilor 
de consumatori să joace un rol mai 
important în procedurile de retragere de pe 
piață de produse nesigure achiziționate 
online sau pe piețele fizice prin asigurarea 
unor informații adecvate pentru 
consumatori;

31. solicită comercianților cu 
amănuntul și piețelor online să joace un rol 
mai important în procedurile de retragere 
de pe piață de produse nesigure 
achiziționate online sau pe piețele fizice 
prin asigurarea faptului că produsele sunt 
retrase rapid de pe listările online și de pe 
raft și să oblige comercianții cu 
amănuntul și piețele online să informeze 
consumatorii cu privire la orice problemă 
de siguranță și la orice acțiune necesară 
pentru a se asigura că retragerile se 
realizează efectiv; solicită, de asemenea, 
Comisiei și statelor membre să impună 
piețelor online să verifice identitatea 
utilizatorilor, a cumpărătorilor și a 
vânzătorilor lor, a persoanelor fizice și a 
întreprinderilor, pentru a-i putea contacta 
cât mai curând posibil, atunci când este 
necesară realizarea de retrageri;

Or. en

Amendamentul 280
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită comercianților cu 
amănuntul, piețelor online și asociațiilor de 
consumatori să joace un rol mai important 
în procedurile de retragere de pe piață de 
produse nesigure achiziționate online sau 
pe piețele fizice prin asigurarea unor 
informații adecvate pentru consumatori;

31. solicită comercianților cu 
amănuntul, piețelor online și asociațiilor de 
consumatori să joace un rol mai important 
în procedurile de retragere de pe piață de 
produse nesigure achiziționate online sau 
pe piețele fizice prin asigurarea faptului că 
produsele sunt retrase rapid de pe piețele 
online, în termen de cel mult 24 de ore, și 
recuperate de la consumatori prin 
obligații juridice privind informarea 
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adecvată și contacte clar orientate;

Or. en

Amendamentul 281
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Svenja 
Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită comercianților cu 
amănuntul, piețelor online și asociațiilor de 
consumatori să joace un rol mai important 
în procedurile de retragere de pe piață de 
produse nesigure achiziționate online sau 
pe piețele fizice prin asigurarea unor 
informații adecvate pentru consumatori;

31. solicită comercianților cu 
amănuntul, piețelor online și asociațiilor de 
consumatori să joace un rol mai important 
în procedurile de retragere de pe piață de 
produse nesigure achiziționate online sau 
pe piețele fizice prin asigurarea unor 
informații adecvate pentru consumatori, 
solicită Comisiei să evalueze modul în 
care noile tehnologii și algoritmii pot 
eficientiza mai mult acest proces și să se 
asigure că un număr mai mare de 
consumatori afectați sunt contactați;

Or. en

Amendamentul 282
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită comercianților cu 
amănuntul, piețelor online și asociațiilor de 
consumatori să joace un rol mai important 
în procedurile de retragere de pe piață de 
produse nesigure achiziționate online sau 
pe piețele fizice prin asigurarea unor 
informații adecvate pentru consumatori;

31. solicită comercianților cu 
amănuntul, piețelor online și asociațiilor de 
consumatori să joace un rol mai important 
în procedurile de retragere de pe piață de 
produse nesigure achiziționate online sau 
pe piețele fizice prin asigurarea unor 
informații adecvate și fiabile pentru 
consumatori;
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Or. it

Amendamentul 283
Vlad-Marius Botoş, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. îndeamnă Comisia să elaboreze 
acte legislative care să oblige piețele 
online, având în vedere comunicarea 
directă a acestora cu consumatorii, să 
informeze consumatorii în cazul în care 
aceștia au cumpărat un produs nesigur 
sau neconform de pe piața online;

Or. en

Amendamentul 284
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice schimbul 
transfrontalier de bune practici privind 
retragerile, să crească ratele de 
înregistrare a produselor, astfel încât 
consumatorii afectați să poată fi 
identificați mai ușor, chiar și pentru 
achizițiile transfrontaliere, și să permită 
operatorilor economici să utilizeze date cu 
caracter personal (cum ar fi schemele de 
fidelitate) pentru a contacta consumatorii 
fără a încălca normele RGPD;

32. îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice schimbul 
transfrontalier de bune practici privind 
retragerile;

Or. en
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Amendamentul 285
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice schimbul 
transfrontalier de bune practici privind 
retragerile, să crească ratele de înregistrare 
a produselor, astfel încât consumatorii 
afectați să poată fi identificați mai ușor, 
chiar și pentru achizițiile transfrontaliere, și 
să permită operatorilor economici să 
utilizeze date cu caracter personal (cum ar 
fi schemele de fidelitate) pentru a contacta 
consumatorii fără a încălca normele 
RGPD;

32. îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice schimbul 
transfrontalier de bune practici privind 
retragerile, să crească ratele de înregistrare 
a produselor, astfel încât consumatorii 
afectați să poată fi identificați mai ușor, 
chiar și pentru achizițiile transfrontaliere, și 
să permită operatorilor economici să 
utilizeze date cu caracter personal (cum ar 
fi schemele de fidelitate) pentru a contacta 
consumatorii fără a încălca normele 
RGPD; solicită asociațiilor de 
consumatori să își consolideze cooperarea 
cu autoritățile de supraveghere a pieței cu 
privire la procedurile de retragere, 
indicând pe site-urile lor produsele 
identificate ca fiind nesigure în Rapex;

Or. en

Amendamentul 286
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice schimbul 
transfrontalier de bune practici privind 
retragerile, să crească ratele de înregistrare 
a produselor, astfel încât consumatorii 
afectați să poată fi identificați mai ușor, 
chiar și pentru achizițiile transfrontaliere, și 
să permită operatorilor economici să 
utilizeze date cu caracter personal (cum ar 

32. îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice schimbul 
transfrontalier de bune practici privind 
retragerile, să crească ratele de înregistrare 
a produselor, astfel încât consumatorii 
afectați să poată fi identificați mai ușor și 
informați în mod activ, chiar și pentru 
achizițiile transfrontaliere, și să permită 
operatorilor economici să utilizeze date cu 
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fi schemele de fidelitate) pentru a contacta 
consumatorii fără a încălca normele 
RGPD;

caracter personal (cum ar fi schemele de 
fidelitate) pentru a contacta consumatorii 
fără a încălca normele RGPD;

Or. en

Amendamentul 287
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită statele membre să prevadă 
pentru operatorii economici un raport 
simplu de feedback privind retragerile de 
produse, raport care trebuie înaintat 
autorităților de supraveghere a pieței pentru 
a evalua în ce măsura retragerea s-a 
efectuat cu succes;

33. invită Comisia și statele membre să 
prevadă pentru operatorii economici un 
raport simplu și armonizat de feedback 
privind retragerile de produse, raport care 
trebuie înaintat autorităților de 
supraveghere a pieței pentru a evalua în ce 
măsura retragerea s-a efectuat cu succes;

Or. en

Amendamentul 288
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită statele membre să prevadă 
pentru operatorii economici un raport 
simplu de feedback privind retragerile de 
produse, raport care trebuie înaintat 
autorităților de supraveghere a pieței pentru 
a evalua în ce măsura retragerea s-a 
efectuat cu succes;

33. invită Comisia și statele membre să 
prevadă pentru operatorii economici un 
raport de feedback privind retragerile de 
produse, raport care trebuie înaintat 
autorităților de supraveghere a pieței pentru 
a evalua în ce măsura retragerea s-a 
efectuat cu succes;

Or. en
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Amendamentul 289
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită statele membre să prevadă 
pentru operatorii economici un raport 
simplu de feedback privind retragerile de 
produse, raport care trebuie înaintat 
autorităților de supraveghere a pieței pentru 
a evalua în ce măsura retragerea s-a 
efectuat cu succes;

33. invită statele membre să prevadă 
pentru operatorii economici un raport de 
feedback privind retragerile de produse, 
raport care trebuie înaintat autorităților de 
supraveghere a pieței pentru a evalua în ce 
măsura retragerea s-a efectuat cu succes;

Or. en


