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Amendamentul 11
Titlu

Propunere de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a 
cerinţelor de acreditare şi supraveghere a 
pieţei privind condiţiile de comercializare a 
produselor. 

Propunere de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a 
cerinţelor de supraveghere a pieţei privind 
condiţiile de comercializare a produselor 

(Amendament orizontal. Dacă este acceptat, 
ar trebui eliminate din întregul text toate 
dispoziţiile referitoare la acreditare, adică 
articolul 1 alineatul (1), articolul 2 
alineatele (10) şi (11), articolele 3-12, 
articolul 27, articolul 28 alineatul (1) 
literele (a) şi (b), articolul 28 alineatul (2), 
articolul 31 alineatul (1) litera (a), articolul 
31 alineatele (2) şi (4), articolul 35 şi 
considerentele 6-20 şi 33-35 vor fi eliminate, 
şi articolul 28 literele (c), (f), (g), articolul 
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32 alineatele (1) şi (2) şi considerentele 1, 3, 
32, 36 şi 38 vor fi modificate.)

Or. en

Justificare

The Regulation is proposed in the context of the review of the "new approach". However, 
instead of reviewing it, the Commission seeks to stabilize it by adding requirements on 
accreditation for bodies performing conformity assessment. This is "perfecting a mistake" 
instead of correcting it, as the new approach has failed to provide the necessary level of 
protection e.g. with regard to safety of toys or medical devices or packaging waste. The 
proposal should be limited to requirements for the surveillance of the marketing of products, 
leaving the way for a proper review of the new approach.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 12
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene şi, în special, 
articolele 95 şi 133 ale acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, şi, în special, 
articolul 95 al acestuia,

Or. en

Justificare

A double legal basis is not justified. According to the ECJ's case-law, a double legal basis 
should only be used if, exceptionally, it is demonstrated that the act simultaneously pursues 
several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other. That is 
not the case here.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 13
Considerentul 24

(24) Cooperarea dintre autorităţile 
competente la nivel naţional şi 
transfrontalier în schimbul de informaţii, 
cercetarea încălcărilor şi în luarea de măsuri 
în vederea stopării acestora este esenţială în 
vederea protecţiei sănătăţii şi securităţii, 
precum şi a garantării unei bune funcţionări 

(24) Cooperarea dintre autorităţile 
competente la nivel naţional şi 
transfrontalier manifestată prin schimbul de 
informaţii, cercetarea infracţiunilor şi luarea 
de măsuri în vederea stopării acestora, 
înainte chiar de introducerea pe piaţă a 
produselor periculoase ameliorând 
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a pieţei interne. identificarea acestora în special în porturile 
maritime unde sunt concentrate aproape 
90% din produsele importate în Uniunea 
Europeană, este esenţială în vederea 
protecţiei sănătăţii şi securităţii, precum şi a 
garantării unei bune funcţionări a pieţei 
interne. 

Or. fr

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 14
Considerentul 30a (nou)

(30a) Este necesar ca toate statele membre 
să prevadă căi de atac corespunzătoare 
înaintea instanţelor competente contra 
măsurilor luate de autorităţile competente 
care restricţionează introducerea pe piaţă a 
unui produs sau impun retragerea sau 
returnarea acestuia.

Or. en

Justificare

If a Member States asked a manufacturer to recall a product but the action was found to be 
incorrect, the economic operator needs to redress by Member States who initiated the action. 

This text is identical to Recital 37 of the General Product Safety Directive and, as such, is not 
a new or untried concept.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 15
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament stabileşte normele 
privind organizarea şi funcţionarea 
acreditării organismelor de evaluare a 
conformităţii care practică evaluarea 
oricărei substanţe, preparat sau alt produs, 
indiferent dacă această substanţă, preparat 
sau produs, care urmează a fi introdus pe 

(1) Prezentul regulament oferă un cadru 
pentru supravegherea pieţei şi pentru 
controlul produselor din ţări terţe pentru a se 
asigura că substanţele, preparatele şi 
produsele modificate incluse în legislaţia 
comunitară de armonizare a condiţiilor de 
comercializare a produselor, în continuare 
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piaţa comunitară, a fost supus unor 
transformări.
Se oferă de asemenea un cadru pentru 
supravegherea pieţei şi pentru controlul 
produselor din ţări terţe pentru a se asigura 
că substanţele, preparatele şi produsele 
modificate incluse în legislaţia comunitară 
de armonizare a condiţiilor legate de 
comercializarea produselor, în continuare 
numită „legislaţia de armonizare 
comunitară”, respectă un nivel ridicat de 
protecţie a intereselor publice precum 
sănătatea şi securitatea în general, sănătatea 
şi siguranţa la locul de muncă, protecţia 
consumatorilor, a mediului şi a securităţii.

numită „legislaţia de armonizare 
comunitară”, respectă un nivel ridicat de 
protecţie a intereselor publice precum 
sănătatea şi securitatea în general, sănătatea 
şi siguranţa la locul de muncă, protecţia 
consumatorilor, a mediului şi a securităţii.

Amendament orizontal. Dacă este acceptat, 
ar trebui eliminate din întregul text toate 
dispoziţiile referitoare la acreditare, adică 
articolul 1 alineatul (1), articolul 2 
alineatele (10) şi (11), articolele 3-12, 
articolul 27, articolul 28 alineatul (1) 
literele (a) şi (b), articolul 28 alineatul (2), 
articolul 31 alineatul (1) litera (a), articolul 
31 alineatele (2) şi (4), articolul 35 şi 
considerentele 6-20 şi 33-35 vor fi eliminate, 
şi articolul 28 literele (c), (f), (g), articolul 
32 alineatele (1) şi (2) şi considerentele 1, 3, 
32, 36 şi 38 vor fi modificate.

Or. en

Justificare

The Regulation is proposed in the context of the review of the "new approach". However, 
instead of reviewing it, the Commission seeks to stabilize it by adding requirements on 
accreditation. 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 limited 
to requirements for the surveillance of the marketing of products, leaving the way for a 
proper review of the new approach.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 16
Articolul 2 punctul (5)



AM\675640RO.doc 5/12 PE 392.078v01-00

RO

(5) „distribuitor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică din lanţul de 
aprovizionare, care face un produs disponibil 
pe piaţă;

(5) „distribuitor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică din lanţul de 
aprovizionare, care face un produs un 
disponibil pe piaţă, dar nu îl introduce pe 
piaţă;

Or. en

Justificare

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 17
Articolul 2 punctul 11

(11) „Organism naţional de acreditare“ 
înseamnă singura autoritate dintr-un stat 
membru care realizează acreditarea 
dispunând de autoritate conferită de stat;

(11) „Organism naţional de acreditare“ 
înseamnă organismele autorizate dintr-un 
stat membru mandatate de stat să acorde 
acreditări;

Or. de

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu er-möglichen.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 18
Articolul 2 punctul (13a) (nou)
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(13a) „intrat pe piaţa comunitară“ 
înseamnă prezentat pentru formalităţile 
vamale.

Or. en

Justificare

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 19
Articolul 2 punctul (13b) (nou)

 (13b) „organism de evaluare a 
conformităţii” înseamnă organismul care 
efectuează servicii de evaluare a 
conformităţii (în general laboratoare şi 
organisme de inspecţie şi de certificare).

Or. en

Justificare

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 20
Articolul 2 punctul (13c) (nou)

(13c) „evaluarea conformităţii” înseamnă a 
demonstra că cerinţele specificate 
referitoare la un produs, proces, sistem, 
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persoană sau organism sunt îndeplinite.

Or. en

Justificare

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the 
market and those who are not making product available for the first time has to be clarified.

The legal entity placing a product on the EU market should bear the responsibility that the 
product is properly intended and manufactured for the EU market according to our 
Regulations. It is not the case of distributors

Amendamentul Anja Weisgerber

Amendamentul 21
Articolul 1 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

În statele membre cu structură federativă 
se poate înfiinţa un alt organism de 
acreditare pentru asigurarea competenţelor 
la nivel federal. În acest caz se solicită 
ambelor organisme de acreditare să 
practice o colaborare bazată pe încredere.

Or. de

Justificare

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul Frédérique Ries

Amendamentul 22
Articolul 4 alineatul 6

(6) Organismul naţional de acreditare va 
funcţiona pe o bază nonprofit. Acesta nu 
poate oferi sau furniza nicio activitate sau 
serviciu furnizate de organismele de 

(6) Organismul naţional de acreditare va 
funcţiona pe o bază nonprofit. Acesta nu 
poate oferi sau furniza nicio activitate sau 
serviciu furnizate de organismele de 
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evaluare a conformităţii, şi nici nu poate 
oferi servicii de consultanţă.

evaluare a conformităţii, şi nici nu poate 
oferi servicii de consultanţă, nici nu poate 
deţine acţiuni la organismele de evaluare a 
conformităţii.

Or. en

Justificare

In order for the accreditation body to be fully independent of all conformity assessment 
bodies it is responsible for (some of which may act as Notified Bodies) it is necessary to 
ensure not only functional barriers within one company, but also true independence so as to 
avoid any possible concerns regarding conflict or confusion of interest: thus it is necessary to 
ensure financial separation.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 23
Articolul 5 alineatul (2)

(2) Organismul naţional de acreditare va 
monitoriza orice evaluare a conformităţii 
pentru care a emis un certificat de acreditare.

(2) Organismele naţionale de acreditare 
supraveghează toate organismele de
evaluare a conformităţii pentru care au emis 
un certificat de acreditare.

Or. de

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul Anja Weisgerber

Amendamentul 24
Articolul 5 alineatul (3)

(3) În cazul în care organismul naţional de 
acreditare constată faptul că un organism de 

(3) În cazul în care organismele naţionale
de acreditare constată faptul că un organism 
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evaluare a conformităţii care a primit un 
certificat de acreditare nu mai este în măsură
să îndeplinească o activitate specifică de 
evaluare a conformităţii, sau comite o 
încălcare gravă a obligaţiilor sale, 
organismul naţional de acreditare trebuie să 
ia toate măsurile necesare pentru a 
restricţiona, suspenda sau retrage certificatul 
de acreditare respectiv.

de evaluare a conformităţii care a primit un 
certificat de acreditare nu mai are 
competenţa să îndeplinească o activitate 
specifică de evaluare a conformităţii, sau 
comite o încălcare gravă a obligaţiilor sale, 
organismele naţionale de acreditare trebuie 
să ia toate măsurile corespunzătoare pentru 
a restricţiona, suspenda sau retrage 
certificatul de acreditare respectiv.

Or. de

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 25
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

(1) În cazul în care un organism naţional de 
acreditare solicită acreditarea, se va consulta 
cu organismul naţional de acreditare al 
statului membru în care se află sau cu 
organismul naţional de acreditare la care 
respectivul stat membru a apelat, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2). 

(1) În cazul în care un organism naţional de 
acreditare solicită acreditarea, se va consulta 
cu organismele naţionale de acreditare al 
statului membru în care este stabilit sau cu 
organismele naţionale de acreditare la care 
respectivul stat membru a apelat, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
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Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 26
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

(a) când statul membru în care acesta este 
stabilit a decis să nu instituie un organism 
naţional de acreditare propriu şi nu a făcut 
apel la organismul naţional de acreditare al 
altui stat membru în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2);

(a) când statul membru în care acesta este 
stabilit a decis să nu instituie organisme 
naţionale de acreditare propriu şi nu a făcut 
apel la organismele naţionale de acreditare 
al altui stat membru în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2);

Or. de

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-
tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das 
Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in 
diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den 
Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren 
Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 27
Articolul 8 alineatul 2a (nou)

2a. Organismele naţionale de acreditare 
prevăd căi de atac pentru a permite 
agenţilor economici să intenteze o acţiune 
în instanţă în cazul în care pot demonstra 
că un organism acreditat nu dispune de 
competenţele sau abilităţile minime 
necesare.

Or. en

Justificare

The existing proposal provides for a procedure whereby Member States are required to 
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monitor their national accreditation bodies at regular intervals and thus the general public 
interest is protected.  However, the actions of national accreditation bodies, and the bodies 
they accredit, have a direct impact on economic operators and so they too should have an 
explicit means of redress.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 28
Articolul 19 alineatul 1

1. Statele membre se vor asigura că orice 
măsură de supraveghere a pieţei iniţiată, 
conform legislaţiei comunitare de 
armonizare, de interzicere sau restrângere a 
disponibilităţii produsului pe piaţă, sau de 
retragere de pe piaţă sau suspendare din 
producţie, menţionează exact motivele 
iniţierii sale.

1. Statele membre se vor asigura că orice 
măsură iniţiată, conform legislaţiei 
comunitare de armonizare şi principiului 
proporţionalităţii, de interzicere sau 
restrângere a disponibilităţii produsului pe 
piaţă, sau de retragere de pe piaţă sau 
suspendare din producţie, menţionează exact 
motivele iniţierii sale.

Or. en

Justificare

Article 19(1) contains a number of possible market interventions that could be taken by 
authorities and the economic consequences resulting from each of these will have varying 
consequences for economic operators.  In line with the general provisions of Community law, 
the level of market intervention should be proportionate to the level of risk for the public.  
Provisions with similar effect are already contained within the General Product Safety 
Directive.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 29
Articolul 35 alineatul (2)

(2) Dacă într-un stat membru acreditarea nu 
este realizată de către un singur organism de 
acreditare naţională şi dacă respectivul stat 
membru intenţionează să continue să 
realizeze acreditări, va face modificările 
structurale necesare în vederea stabilirii unui
singur organism naţional de acreditare până 
la 1 ianuarie 2010.

(2) Dacă într-un stat membru acreditarea nu 
este acordată de către un singur organism de 
acreditare naţională şi dacă respectivul stat 
membru intenţionează să continue să acorde
acreditări, va face modificările structurale 
necesare în vederea stabilirii unui alt
organism naţional de acreditare până la 1 
ianuarie 2014, în conformitate cu articolul 
4 alineatul 1 paragraful 1a.
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Or. de

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1. 

Zudem muss die Übergangsfrist für die erforderlichen rechtlichen und 
verwaltungstechnischen Umsetzungsmaßnahmen verlängert werden. Insbesondere in Ländern 
mit komplexen Akkreditierungssystemen sind diese Änderungen nicht bis 2010 zu realisieren 
und deshalb sollte die Frist bis 2014 verlängert werden.


