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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare 
la Comunicarea intitulată „ Pachetul privind mărfurile: Consolidarea încrederii în piaţa 
unică” {COM(2017) 787final}.

Prin prezentarea ,,Pachetului privind mărfurile”, Comisia îşi îndeplineşte promisiunea 
cuprinsă în Strategia privind piaţa unică din 28 octombrie 2015 de a consolida piaţa 
unică a mărfurilor.

Comisia salută sprijinul general al Camerei Deputaţilor pentru această comunicare. 
Comisia a luat notă de punctele de vedere exprimate de Camera Deputaţilor şi consideră 
că la unele dintre acestea răspund propunerile care însoţesc comunicarea, şi anume: 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
unor norme şi proceduri pentru respectarea şi asigurarea aplicării legislaţiei de 
armonizare a Uniunii privind produsele {COM(2017) 795 final} şi propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea 
reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru {COM(2017) 796 
final}.

Aceste propuneri iau în considerare şi situaţia întreprinderilor mici şi mijlocii, de 
exemplu prin consolidarea aplicării principiului recunoaşterii reciproce şi prin punerea 
la dispoziţie a unui mecanism de soluţionare a litigiilor ca alternativă la procedurile în 
instanţă (propunerea privind recunoaşterea reciprocă), prin asigurarea unor condiţii de 
concurenţă echitabile pentru întreprinderi (propunerea privind respectarea şi asigurarea 
aplicării legislaţiei) şi prin furnizarea de informaţii gratuite pentru întreprinderi prin 
punctele naţionale de informare despre produs (ambele propuneri).
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Comisia ar dori să reamintească diferitele opţiuni cuprinse în propuneri pentru 
reducerea numărului de produse neconforme, inclusiv al celor care sunt vândute online. 
Includerea unei dispoziţii privind o persoană responsabilă cu furnizarea de informaţii 
privind conformitatea este o modalitate eficientă şi proporţională de a realiza acest 
lucru, evitând restricţionarea inutilă a comerţului. De fapt, conform unui principiu 
general acceptat al cadrului de supraveghere al pieţei Uniunii, buna cooperare şi bunele 
contacte dintre producători şi autorităţile de supraveghere a pieţei sunt esenţiale pentru 
asigurarea conformităţii produselor cu legislaţia de armonizare a Uniunii Europene. 
Prin urmare, este important să existe o persoană de contact stabilită în Uniune, căreia 
autorităţile de supraveghere a pieţei să îi poată adresa întrebări privind conformitatea 
produsului cu legislaţia de armonizare a Uniunii. Pentru majoritatea sectoarelor de 
produse, dispoziţia privind persoana responsabilă cu furnizarea de informaţii privind 
conformitatea nu face decât să actualizeze cadrul juridic existent, care prevede deja o 
persoană responsabilă cu furnizarea de informaţii privind conformitatea cu legislaţia 
UE referitoare la produse (un producător din UE. un importator sau un reprezentant 
autorizat), dar care nu mai asigură acest efect din cauza noilor tipuri de lanţuri de 
aprovizionare.

In ceea ce priveşte sugestia Camerei Deputaţilor de a înfiinţa o bază de date 
paneuropeană privind rănirile, Comisia este de părere că o astfel de bază de date nu ar 
fi utilă pentru asigurarea aplicării legislaţiei privind produsele. Aceasta ar presupune 
costuri semnificative şi există riscul ca dalele să nu fie fiabile, întrucât poate fi dificil să 
se stabilească în mod consecvent legătura dintre răniri şi neconformitatea produselor. 
Mai mult, propunerea privind respectarea şi asigurarea aplicării legislaţiei prevede deja 
înfiinţarea unei baze de date în care autorităţile să poată introduce informaţii despre 
produsele neconforme.

In ceea ce priveşte introducerea unei clauze privind piaţa unică, opinia Comisiei este că 
introducerea unei astfel de clauze privind normele tehnice naţionale adóptale în 
domeniul nearmonizat este esenţială pentru buna funcţionare a pieţei interne în acest 
domeniu. întrucât clauza ar rămâne un instrument nelegislativ de sensibilizare şi de 
asigurare a securităţii juridice în ceea ce priveşte aplicarea principiului recunoaşterii 
reciproce, Comisia consideră că nu este necesar să se aştepte adoptarea prin legislaţie a 
propunerii privind recunoaşterea reciprocă. Prin urmare, clauza poate fi utilizată după 
adoptarea comunicării şi poate produce beneficii imediat.

Comisia ia notă de punctul de vedere al Camerei Deputaţilor, potrivit căruia unele 
dispoziţii ale propunerii necesită clarificări suplimentare. Propunerile sunt în prezent 
dezbătute în Parlamentul European şi în Consiliu, iar Comisia îşi exprimă încrederea că 
dispoziţiile respective vor fi clarificate în cursul discuţiilor.
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Comisia speră că aceste clarificări răspund aspectelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Membru al Comisiei
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