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Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 1
Primul paragraf

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei 
pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să propună 
respingerea propunerii Comisiei.

Or. en

Justificare

The Decision is proposed in the context of the review of the "new approach". However, 
instead of reviewing it, the Commission seeks to stabilize and even give priority to it over 
classic legislation. Yet the new approach has failed to provide the necessary level of
protection e.g. with regard to safety of toys or medical devices. In May 2006, Parliament 
called for strictly limiting the new approach to harmonising measures of a purely technical 
nature, given the problems of inadequate transparency and accountability of standardisation. 
Therefore, the proposal should be rejected.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului
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Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 2
Considerentul 15

(15) Deoarece anumite sarcini pot fi 
executate numai de producător, este necesar 
să se facă distincţia clară între producător şi 
operatorii în avalul lanţului de distribuţie. În 
afară de aceasta, este necesar să se facă 
distincţia între importator şi distribuitor, 
deoarece importatorul introduce produsele 
din ţări terţe pe piaţa comunitară. Astfel, 
acesta trebuie să se asigure că aceste produse 
sunt conforme cu cerinţele comunitare
aplicabile.

(15) Deoarece anumite sarcini pot fi 
executate numai de producător, este necesar 
să se facă distincţia clară între producător şi 
operatorii în avalul lanţului de distribuţie. În 
afară de aceasta, este necesar să se facă 
distincţia între importator şi distribuitor, 
deoarece importatorul pune în circulaţie
produsele din ţări terţe pe teritoriul 
Comunităţii. Astfel, acesta trebuie să se 
asigure că aceste produse sunt conforme cu
legislaţia aplicabilă.

Or. de

Justificare

Anpassung an den Wortlaut der Erwägung 14 und die Begriffsbestimmung von „Importeur“ 
in Artikel 2 der Verordnung (KOM(2007)0037).

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 3
Considerentul 17

(17) Deoarece importatorii şi distribuitorii 
sunt operatori în aval, nu pot fi obligaţi să se 
asigure că proiectul şi fabricaţia produsului 
sunt conforme cu cerinţa aplicabilă. 
Obligaţiile lor referitoare la conformitatea 
produsului trebuie să se limiteze la anumite 
măsuri de control pentru a constata dacă 
producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile, cum 
ar fi verificarea dacă produsul poartă 
marcajul de conformitate cerut şi dacă au 
fost furnizate documentele cerute. Cu toate 
acestea, atât importatorii, cât şi distribuitorii
trebuie să acţioneze cu grijă referitor la 
cerinţele aplicabile când introduc sau 
comercializează produse pe piaţă.

(17) Deoarece importatorii şi distribuitorii 
sunt operatori în aval, nu pot fi obligaţi să se 
asigure că proiectul şi fabricaţia produsului 
sunt conforme cu cerinţa aplicabilă.
Obligaţiile lor referitoare la conformitatea 
produsului trebuie să se limiteze la anumite 
măsuri de control pentru a constata dacă 
producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile, cum 
ar fi verificarea dacă produsul poartă 
marcajul de conformitate cerut şi dacă au 
fost furnizate documentele cerute. Cu toate 
acestea, importatorii şi distribuitorii trebuie 
să se asigure că produsele pe care le 
introduc sau le comercializează pe piaţa 
comunitară sunt conforme cu legislaţia 
aplicabilă.
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Or. de

Justificare

Anpassung an den Wortlaut der Erwägung 14.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 4
Considerentul 18a (nou)

(18a) Importatorii şi distribuitorii nu ar 
trebui să modifice niciun element intern de 
proiectare al unui produs fără a consulta 
producătorul, deoarece acest lucru ar putea 
influenţa procesul de evaluare a riscurilor, 
iar documentele tehnice şi declaraţia de 
conformitate a producătorului şi-ar pierde 
valabilitatea.

Or. de

Justificare

Es ist möglich, dass Händler, um Zeit oder Geld zu sparen, die Produkte nicht an den 
Hersteller zurückschicken, damit dieser die notwendigen Änderungen vornimmt, sondern 
stattdessen versuchen, sie selbst zu verändern. Wenn man das Entwicklungskonzept des 
Produkts nicht kennt, könnten derartige Veränderungen den Betrieb von 
Sicherheitsvorrichtungen oder Sicherheitsstromkreisen stören. Auf diese Weise könnte aus 
einem konformen, ungefährlichen elektrischen Gerät oder Elektrowerkzeug ein Produkt 
werden, das für seinen Benutzer eine ernste Gefahr darstellt. Daher sollte sich der Händler 
an den Hersteller wenden, wenn er Änderungen vorzunehmen beabsichtigt.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 5
Considerentul 34

(34) Sistemul existent ar trebui completat 
printr-o procedură care să permită părţilor 
interesate să fie informate cu privire la
măsuri referitoare la produse care prezintă 
riscuri pentru sănătatea şi siguranţa 
persoanelor sau cu privire la alte aspecte de 
protecţie a interesului public. De asemenea, 

(34) Sistemul existent ar trebui completat 
printr-o procedură care să permită părţilor 
interesate să fie informate cu privire la 
măsuri referitoare la produse care prezintă 
riscuri pentru sănătatea şi siguranţa 
persoanelor, pentru mediul înconjurător sau
pentru alte aspecte referitoare la protecţia
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permite autorităţilor de supraveghere a pieţei 
să acţioneze în stadiu incipient cu privire la 
astfel de produse, în cooperare cu agenţii 
economici relevanţi.

interesului public. De asemenea, permite 
autorităţilor de supraveghere a pieţei să 
acţioneze în stadiu incipient cu privire la 
astfel de produse, în cooperare cu agenţii 
economici relevanţi.

Or. de

Justificare

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 6
Articolul 9 alineatul (1)

(1) În cazul în care introduc un produs pe 
piaţă, importatorii acţionează cu grija 
cuvenită privind cerinţele aplicabile. 

(1) Importatorii trebuie să se asigure că 
produsele pe care le introduc pe piaţa 
comunitară sunt conforme cu legislaţia 
aplicabilă.

Or. de

Justificare

Anpassung an den Wortlaut der Erwägungen 14-17. Die für die Importeure geltende 
Verpflichtung, nur konforme Produkte in der EU in Verkehr zu bringen, sollte stärker 
unterstrichen werden. Die Formulierung „gebührende Sorgfalt“ stellt eine zu vage 
Umschreibung der Verpflichtung des Importeurs dar, sich zu vergewissern, dass der 
Hersteller außerhalb der EU eine ordnungsgemäße Risikobewertung durchgeführt hat.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 7
Articolul 31 alineatul (2)

(2) Evaluările conformităţii sunt realizate în 
mod proporţionat, evitând poverile inutile 
pentru agenţii economici, în special ţinând 
seama de dimensiunile societăţilor 
comerciale şi de complexitatea relativă a 
tehnologiei folosite de produse.

(2) Evaluările conformităţii sunt realizate în 
mod proporţionat, evitând poverile inutile 
pentru agenţii economici, în special ţinând 
seama de dimensiunile societăţilor 
comerciale, de complexitatea relativă a 
tehnologiei folosite la produse şi de modul 
în care a rezultat produsul, respectiv prin 
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producţie individuală sau de serie.

Or. de

Justificare

Um unnötige Belastungen zu vermeiden, sollten bei der Durchführung der 
Konformitätsverfahren andere Faktoren wie beispielsweise die Größe des Unternehmens, die 
relative Komplexität der bei den Produkten eingesetzten Technik und der Umstand, dass es 
sich um eine Serienfertigung handelt, berücksichtigt werden. Dies bedeutet auch zusätzliche 
Kosten für den Verbraucher.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 8
Articolul 35 alineatul (1) primul paragraf

(1) În cazul în care, autorităţile de 
supraveghere a pieţei dintr-un stat membru 
au acţionat în temeiul articolului 18 din 
Regulamentul (CE) nr. […] sau în cazul în 
care au motive suficiente să creadă că un 
produs acoperit de … prezentului/prezentei 
[act] reprezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranţa persoanelor sau pentru alte aspecte 
ale protecţiei interesului public acoperit de 
… prezentului/prezentei [act], acestea, 
împreună cu agenţii economici relevanţi, fac 
o evaluare cu privire la produsul în cauză, 
acoperind toate cerinţele stabilite de 
prezentul/prezenta …[act].

(1) În cazul în care, autorităţile de 
supraveghere a pieţei dintr-un stat membru 
au acţionat în temeiul articolului 18 din 
Regulamentul (CE) nr. […] sau în cazul în 
care au motive suficiente să creadă că un 
produs acoperit de … prezentului/prezentei 
[act] reprezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranţa persoanelor, pentru mediul 
înconjurător sau pentru alte aspecte ale 
protecţiei interesului public acoperit de … 
prezentului/prezentei [act], acestea, 
împreună cu agenţii economici relevanţi, fac 
o evaluare cu privire la produsul în cauză, 
acoperind toate cerinţele stabilite de 
prezentul/prezenta …[act]. 

Or. de

Justificare

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 9
Articolul 35 alineatul (5) litera (a)
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(a) produsul nu îndeplineşte cerinţele cu 
privire la sănătatea sau siguranţa persoanelor 
sau alte aspecte referitoare la protecţia 
interesului public stabilite de 
prezentul/prezenta … [act];

(a) produsul nu îndeplineşte cerinţele cu 
privire la sănătatea sau siguranţa 
persoanelor, mediul înconjurător sau alte
aspecte referitoare la protecţia interesului 
public stabilite de prezentul/prezenta … 
[act];

Or. de

Justificare

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 10
Articolul 37 titlu

Produsele conforme care prezintă totuşi un 
risc pentru sănătate şi siguranţă

Produsele conforme care prezintă totuşi un 
risc pentru mediul înconjurător, sănătate şi 
siguranţă

Or. de

Justificare

Neben der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen ist auch die Umwelt ein besonders zu 
schützendes Gut und sollte von daher explizit erwähnt werden.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 11
Anexa I - modulul A punctul 5a (nou)

(5a) Importatorul

Importatorii păstrează  un exemplar al 
declaraţiei de conformitate CE pentru uzul 
autorităţilor de supraveghere a pieţei şi se 
asigură că, la cerere, documentaţia tehnică 
poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi.

Amendament orizontal care se aplică în 
toate modulele enumerate mai jos:
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Anexa I – modulul A punctul 5a (nou)
Anexa I – modulul A1 punctul 6a (nou)
Anexa I – modulul A2 punctul 6a (nou) 
Anexa I – modulul C punctul 4a (nou)
Anexa I – modulul C1 punctul 5a (nou)
Anexa I – modulul C2 punctul 5a (nou)
Anexa I – modulul D punctul 8a (nou)
Anexa I – modulul D1 punctul 10a (nou)
Anexa I – modulul E punctul 8a (nou)
Anexa I – modulul E1 punctul 10a (nou)
Anexa I – modulul F punctul 8a (nou)
Anexa I – modulul F1 punctul 9a (nou)
Anexa I – modulul G punctul 6a (nou)
Anexa I – modulul H punctul 8a (nou)
Anexa I – modulul H1 punctul 8a (nou)

Or. de

Justificare

Jeder Wirtschaftsakteur, der Produkte auf dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt, sollte 
für die Konformität dieser Produkte haften. Nur der Hersteller kann die technischen 
Unterlagen erstellen und anpassen. Handelt es sich jedoch um einen außerhalb der EU 
ansässigen Hersteller ohne Vertreter in der EU, haben die Behörden keine Möglichkeit, sich 
Zugang zu den betreffenden Unterlagen zu verschaffen, was die Durchsetzung erschwert. 
Daher sollte der Importeur in Übereinstimmung mit Artikel 7 dafür verantwortlich sein, dass 
diese Unterlagen für die Vollzugsbehörden bereitgehalten werden.


