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1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 19.12.2017; responsabili: Jyrki Katainen, 

vicepreședinte responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și 

competitivitate; Elżbieta Bieńkowska, comisar european responsabil pentru piața internă, 

industrie, antreprenoriat și IMM-uri („DG GROW”) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și 

Comitetul Economic și Social European – Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în 

piața unică 

3. Date de identificare: COM(2017)787 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă – Comisia pentru piață internă și protecția 

consumatorilor (IMCO); etapă pregătitoare („OEIL”) 

-  Consiliul UE: formațiunea – Competitivitate (COMPET); structură competentă – Grupul de 

lucru pentru competitivitate și creștere economică (Piața internă) [Working Party on 

Competitiveness and Growth (Internal market)] 

6. Alte informații: Comunicarea însoțește și explică două propuneri legislative: 

i. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 

norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii 

privind produsele […] [COM(2017)795; 2017/0353(COD)];  

ii. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea 

reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru [COM(2017)796; 

2017/0354(COD)] 

 

1. CONTEXT 

 Anul 2018 constituie a 25-a aniversare a pieței unice a Uniunii Europene, considerată una 

dintre cele mai mari realizări ale ei, piață unică ce presupune libera circulație a mărfurilor 

(produselor), serviciilor, capitalurilor și persoanelor.  

► Comunicarea continuă acțiuni anterioare, precum Strategia privind piața unică (2015) - 

Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi, 

https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_787_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180315CHE03661
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2017)0787&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_795_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_796_RO_ACTE_f.pdf
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_ro
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COM(2015)550
1
, reprezentând o foaie de parcurs pentru valorificarea întregului potențial al 

pieței unice și de a face din aceasta rampa de lansare pentru prosperitatea întreprinderilor 

europene în cadrul economiei mondiale. 

► „Pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței” (promovat în 2013), 

COM(2013)74, ce cuprinde, printre altele, două propuneri legislative: 

- o propunere de regulament nou privind siguranța produselor de consum, COM(2013)78 - 

2013/0049(COD)
2
, 

- o propunere de regulament unic privind supravegherea pe piață a produselor, 

COM(2013)75 - 2013/0048(COD), 

se află în negocieri între Parlamentul European și Consiliul UE. Acestea nu au fost retrase de 

Comisia Europeană, astfel încât sunt considerate pendinte. 

Potrivit Comisiei
3
, propunerile actuale, avansate în pachetul privind mărfurile (2018), nu 

înlocuiesc propunerile din 2013, astfel încât, în cazul în care s-ar relua procedura legislativă 

pentru propunerea privind supravegherea pe piață a produselor (2013), ea ar putea ține cont de 

propunerea COM(2017)795 și de evoluția legislației UE ulterioare anului 2013. 

Comitetul Economic și Social European a exprimat însă critici cu privire la neclaritatea 

raportului dintre cele două pachete legislative (cf. 3.3 infra). 

 

2. Descrierea pachetului și a celor două propuneri legislative 

► „Pachetul privind mărfurile” vizează abordarea în mod cuprinzător a deficiențelor privind 

libera circulație a mărfurilor, pentru o mai bună funcționare a pieței unice a celor din urmă.  

Cele două deficiențe structurale identificate de comunicarea de față, ce trebuie soluționate 

rapid pentru a valorifica pe deplin potențialul pieței unice a mărfurilor și pentru a justifica 

climatului de încredere, se referă la: respectarea aplicării normelor de siguranță a produselor 

armonizate la nivelul UE, respectiv la produse care nu intră sub incidența normelor UE privind 

siguranța produselor armonizate sau care fac obiectul acestor norme doar parțial
4
.  

În consecință, pachetul conține două propuneri legislative:  

- prima vizează consolidarea respectării și asigurării aplicării normelor UE privind 

produsele (i.e. fiind vizat sectorul produselor armonizate) – COM(2017)795,
5
 iar  

- a doua vizează restructurarea și facilitarea utilizării recunoașterii reciproce în cadrul 

pieței unice
6
 (i.e. fiind vizat sectorul produselor nearmonizate sau armonizate parțial) 

– COM(2017)796.
7
 

                                                            
1 Camera Deputaților a examinat comunicarea, adoptând o hotărâre (cf. fișa procedurii). 
2 Camera Deputaților a examinat propunerea din perspectiva principiului subsidiarității (cf. fișa procedurii). 
3 Expunerea de motive ce însoțește propunerea COM(2017)795; prezentarea din ianuarie 2018 pentru Comisia 

IMCO a Parlamentului European. 
4 Comunicarea ilustrează cu titlu exemplificativ domeniul articolelor de mobilier, al veselei de masă sau al anumitor 

produse pentru construcții. 
5 Până în prezent, potrivit IPEX, a fost emis un aviz motivat, de Parlamentul suedez, care a criticat, din perspectiva 

respectării principiilor subsidiarității și proporționalității, o serie de competențe ce ar urma să fie atribuite 

autorităților naționale de supraveghere a pieței – cf. și nota 9 infra. 
6 Potrivit acestui principiu, un produs care este vândut (comercializat) în mod legal într-un stat membru al UE poate 

fi vândut (comercializat) într-un alt stat membru al UE fără modificări sau adaptări. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=COM%3A2015%3A550%3AFIN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_74_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_78_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_75_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_795_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_795_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_796_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=417
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=220
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_795_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/136640/EP%20presentation%20Goods%20package%2022012018.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2017&number=0795&extension=FIN
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► Pentru sectorul produselor armonizate (fiind vizate supravegherea pieței în UE și la 

frontierele externe și lanțurile de aprovizionare digitale și tradiționale) 

- se propune accelerarea asigurării aplicării normelor de siguranță comune la nivelul UE;  

- se preconizează o cooperare mai strânsă între întreprinderi și autoritățile responsabile cu 

asigurarea aplicării legislației (prin desemnarea unei „persoane responsabile de 

informațiile privind conformitatea stabilită în Uniune” – de către întreprinderile din țări 

terțe, persoană responsabilă ce poate fi producător, importator, persoană fizică sau 

juridică – pentru a fi contactată de autorități în legătură cu conformitatea unui produs
8
);  

- precizarea unui set de competențe pentru autoritățile de supraveghere a pieței, în vederea 

garantării că respectarea efectivă a legislației de armonizare a Uniunii privind produsele 

este realizată în mod eficace la nivel transfrontalier
9
; statele membre pot dispune 

exercitarea competențelor pe cale administrativă sau judecătorească;  

- constituirea unei rețele a UE a autorităților de supraveghere a pieței; 

- utilizarea unor instrumente de asistență reciprocă – posibilitatea schimbului de informații 

și elemente de probă și de decizii între autoritățile statelor membre; realizarea unei 

transparențe sporite (prin publicarea sistematică de autorități a constatărilor atunci când 

restricționează comercializarea anumitor produse); 

- oferirea de sprijin din partea Comisiei (prin atribuția pe care aceasta o va dobândi de a 

direcționa sprijin administrativ și financiar mai însemnat pentru investigații 

transfrontaliere
10

); 

- desemnarea unui birou unic de legătură (i.e. punct unic de contact) la nivel național; 

- asigurarea aplicării legislației UE la frontierele externe ale UE, adaptându-se actualul 

cadru juridic la noile reglementări vamale (ceea ce ar oferi mai multă claritate în ceea ce 

privește controlul produselor care intră în UE și coordonarea și cooperarea între 

autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței); precizarea unor ipoteze în 

                                                                                                                                                                                                
7 Notă: Propunerea de regulament din 2013 privind supravegherea pieței COM(2013)75 preconiza a se aplica fără 

distincție - între produsele de consum și alte produse, respectiv între produsele armonizate și cele nearmonizate, în 

sensul că toate produsele ar fi supuse acelorași norme, cu excepția cazului în care caracteristicile specifice unei 

categorii de produse ar impune altfel (cf. COM(2013)74). 
8 Propunerea preconizează condiționarea desemnării unei atari persoane de introducerea de produse pe piața internă 

a UE. 
9 Printre care – dreptul de a iniția anchete din proprie inițiativă; dreptul de acces la toate elementele de probă, datele 

și informațiile necesare referitoare la obiectul unei investigații (inclusiv de la terți); dreptul de a efectua inspecțiile 

necesare la fața locului și dreptul de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport al 

operatorului economic, utilizat în scopuri aferente activității sale profesionale; dreptul de a solicita oricărui 

reprezentant sau membru al personalului operatorului economic în cauză să prezinte explicații cu privire la fapte, 

informații sau documente în legătură cu obiectul inspecției; dreptul de a verifica conformitatea produselor ce 

urmează a fie puse la dispoziție pe piață cu legislația de armonizare a Uniunii și de a obține dovezi de 

neconformitate. 

În privința mediului digital, se are în vedere conferirea dreptului de a pune capăt neconformității în mod rapid și 

eficace și de a lua măsuri temporare; dreptului de a închide sau de a solicita închiderea unui site internet, serviciu 

sau cont digital sau o parte a aceluia etc. 
10 Se vor utiliza sistemele RAPEX (Community Rapid Information System/Sistemul de alertă rapidă pentru produse 

nealimentare periculoase al Uniunii) și ICSMS (Information and Communication System on Market 

Surveillance/Sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței), la care vor recurge autoritățile de 

supraveghere a pieței și autoritățile vamale pentru a se informa reciproc asupra mărfurilor periculoase. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_75_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_74_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/icsms_en
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care poate fi suspendată punerea în liberă circulație (în UE) a unor produse importate din 

țări terțe: 

- se vor simplifica formalitățile administrative pentru importatori; 

- este preconizată stabilirea de criterii comune pentru nivelul sancțiunilor. 

Din perspectiva domeniului material de aplicare, regulamentul urmează a se aplica produselor 

care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii (legislație enumerată în anexă), altele decât 

produsele alimentare
11

, hrana pentru animale, produsele medicamentoase de uz uman și 

veterinar, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și 

animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare. 

Regulamentul urmează a se aplica în măsura în care nu există dispoziții specifice cu același 

obiectiv în legislația de armonizare a Uniunii, ce reglementează în mod mai detaliat aspectele 

specifice legate de supravegherea pieței și asigurarea aplicării legii (lex specialis). 

Aplicarea regulamentul nu va împiedica autoritățile de supraveghere a pieței să ia măsuri mai 

specifice, în conformitate cu Directiva 2001/95 privind siguranța generală a produselor
12

. 

Propunerea de regulament de față preconizează încetarea aplicabilității unor dispoziții din 

Regulamentul nr. 765/2008
13

, act ce prevede cadrul actual pentru supravegherea pieței 

produselor, pentru actele legislative enumerate în anexa la cea dintâi
14

. 

► Pentru sectorul produselor nearmonizate (sau armonizate parțial) – se are în vedere 

înlocuirea Regulamentului nr. 764/2008 privind recunoașterea reciprocă
15

, în scopul clarificării și 

simplificării procedurilor ce trebuie urmate de întreprinderi și administrații publice. 

- în sensul în care o rețea de puncte de informare despre produs
16

 va facilita comunicarea 

între întreprinderi și autorități, rețea ce va oferi informații necesare întreprinderilor 

privind normele și procedurile aplicabile; 

- se va introduce o procedură de soluționare a problemelor pentru a oferi măsuri reparatorii 

eficace și pentru a restabili încrederea în recunoașterea reciprocă (potrivit unei noi 

                                                            
11 În privința produselor alimentare este incident Regulamentul nr. 2017/625 privind controalele oficiale privind 

alimentele etc.  

Notă: Acest din urmă act urmează a continua a fi aplicat în raport cu propunerea de regulament privind sectorul 

produselor nearmonizate, în măsura în care cel din urmă include și produsele agricole (cf. infra, considerentul (29) 

din preambulul propunerii de regulament). 
12 Notă: Un raport similar este preconizat în privința propunerii de regulament privind sectorul produselor 

nearmonizate (cf. infra, considerentul (27) din preambulul propunerii de regulament). 
13 Art. 15-29, reprezentând capitolul III – „Cadrul de supraveghere a pieței comunitare și controale privind produsele 

care intră pe piața comunitară”. 
14 Regulamentul nr. 765/2008 completează Decizia 768/2008 privind un cadru comun pentru comercializarea 

produselor, care stabilește dispoziții de referință pentru legislația Uniunii privind armonizarea condițiilor de 

comercializare a produselor, în special a obligațiilor care le revin întreprinderilor din cadrul lanțului de 

aprovizionare. 
15 Motivată de împrejurarea că Regulamentul nr. 764/2008 nu și-a atins scopul de îmbunătățire a punerii în aplicare a 

principiului recunoașterii reciproce; este citat cu titlu de exemplu faptul că rețeaua de puncte de informare despre 

produs, instituită pentru a furniza informații operatorilor economici privind normele naționale aplicabile și aplicarea 

principiului recunoașterii reciproce, este prea puțin cunoscută sau utilizată de acei operatori, iar în cadrul rețelei, 

autoritățile naționale nu cooperează în mod optim, întrucât cerința de a notifica deciziile administrative prin care se 

refuză sau se restricționează accesul pe piață este rareori respectată. 
16 Respectivele puncte ar urma să presteze servicii în conformitate cu viitorul regulament privind portalul digital 

unic - COM(2017)256, 2017/0086(COD), prezentat în luna mai 2017 și aflat în procedură legislativă. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_795_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32001L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32008R0765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32008R0765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_256_RO_ACTE2_f.pdf
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declarații de recunoaștere reciprocă
17

), prin care se va facilita dialogul între întreprinderi 

și autorități);  

- se vor căuta soluții practice și pe cale amiabilă, prin utilizarea mecanismelor SOLVIT
18

 

existente (iar în ipoteza eșecului unei proceduri amiabile, Comisia Europeană ar urma să 

intervină și să emită un aviz). 

Domeniul material de aplicare al regulamentului va include și produsele agricole (categorie ce 

cuprinde și produsele de pescuit). 

 

3. Poziții și lucrări ale unor instituții și organe ale Uniunii Europene  

3.1. Parlamentul European 

► Printre altele, în domeniul mărfurilor, Rezoluția din 26 mai 2016 referitoare la Strategia 

privind piața unică: 

- reținea aplicarea insuficientă a principiului recunoașterii reciproce de numeroase state 

membre și susținea revizuirea Regulamentului privind recunoașterea reciprocă; 

- susținea necesitatea identificării de Comisie a acelor sectoare cu potențial ridicat pentru 

comerțul transfrontalier și digitalizare și în care s-ar putea aplica principiul menționat; 

- reitera apelul de adoptare rapidă a pachetului de acte legislative privind siguranța 

produselor și supravegherea pieței (din 2013); 

- invita Comisia și statele membre să consolideze sancțiunile aplicabile în materie de 

contrafacere și să asigure aplicarea pe deplină și integrală a legislației europene existente 

în domeniu.  

► În domeniul produselor armonizate, prin Rezoluția din 15 februarie 2017 referitoare la 

raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017, s-a 

solicitat Comisiei Europene consolidarea mecanismului de supraveghere a pieței pentru a detecta 

produsele nesigure și neconforme normelor în vigoare și a le elimina de pe piața unică; s-a 

reafirmat apelul pentru adoptarea imediată de către Consiliu a pachetului privind siguranța 

produselor și supravegherea pieței (din 2013). 

 

 ► La 21 martie 2018, Comisia pentru piață internă și protecția consumatorilor (a Parlamentului 

European) a organizat o audiere privind cele două propuneri de regulament.  

3.2. Consiliul Uniunii Europene 

► Noul pachet privind mărfurile a fost evocat cu ocazia reuniunii din 12 martie 2018 a 

Consiliului UE (Competitivitate), în care marea majoritate a delegațiilor a subliniat importanța 

punerii în aplicare a acestor inițiative cuprinse în acesta, dar și în alte strategii ale UE, în vederea 

consolidării și aprofundării pieței unice. Multe delegații au făcut referire la eforturile de abordare 

a dificultăților generate de bariere administrative artificiale în varii domenii ale pieței interne, la 

aplicarea unor reguli diferite în sectoarele nearmonizate și în aplicarea insuficientă a principiilor 

                                                            
17 Ce ar urma să fie utilizată în mod voluntar de întreprinderi, iar modelul său standardizat este precizat în anexa 

propunerii de față. 
18 i.e. Rețeaua de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă; reglementată prin Recomandarea 2013/461 a 

Comisiei din 17 septembrie 2013; cf. și site SOLVIT. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0237+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0040+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180315CHE03661
http://www.consilium.europa.eu/media/33147/st07063-comp-en18.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:32013H0461
http://ec.europa.eu/solvit/
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recunoașterii reciproce. Anumite delegații au cerut Comisiei să întreprindă o analiză a stadiului 

executării și aplicării normelor pieței interne. În plus, s-a considerat că este esențial să se explice 

mai bine cetățenilor și întreprinderilor ce presupune piața unică din perspectiva beneficiilor, atât 

la nivel intern, cât și transfrontaliere, și modul în care ei îi pot influenta dezvoltarea.  

3.3. Comitetul Economic și Social European 

La reuniunea din 21 februarie 201 a fost prezentat un proiect preliminar de aviz având ca obiect 

„Pachetul privind mărfurile”, care: 

- salută inițiativele și le califică ca adecvate în raport cu obiectivele urmărite;  

- critică flexibilitatea excesivă pe care regulamentele ar urma să o confere statelor membre; 

- critică lipsa unor explicații ale Comisiei Europene în legătură cu propunerea de 

regulament privind supravegherea produselor (din 2013), respectiv în legătură cu faptul 

că propunerile de față nu au fost însoțite de noi reglementări privind siguranța generală a 

produselor care să ofere un regim actualizat și mai eficient;  

- susține includerea principiului precauției în principiile generale referitoare la 

supravegherea pieței;  

- susține necesitatea clarificării faptului că sarcina probei pentru siguranța unui produs 

trebuie să revină întotdeauna operatorilor economici; 

- susține unificarea sistemului RAPEX prin reglementările de față, iar în acest context 

consideră că obligația de a prezenta rapoarte periodice privind acel sistem ar trebui 

precizată nu doar pentru Comisia Europeană, ci și pentru acei consumatori, întreprinderi 

și organizații reprezentative ale lor ce au acces la mai multe informații decât cele 

disponibile publicului;  

- susține necesitatea consolidării strategiei vamale europene comune, pentru a asigura 

optimizarea resurselor materiale și umane, și recomandă intensificarea acordurilor de 

asistență reciprocă cu partenerii comerciali, în special cu Organizația Mondială a 

Comerțului, și a acordurilor de parteneriat negociate cu Japonia și cu Canada; 

- pledează pentru înființarea unei baze de date paneuropene privind rănirile, care să 

acopere toate tipurile de leziuni. 

 

4. Poziția României 

Cu ocazia reuniunii Consiliului UE (Competitivitate) din 12 martie 2018, ministrul român al 

economiei a declarat, că, „(…) în viziunea României, întărirea pieței unice are nevoie, la nivelul 

Uniunii Europene, și la nivel național, de mai multă atenție pentru implementarea integrală și la 

timp a regulilor existente, de construire a încrederii și o mai bună cooperare între autoritățile 

naționale” (cf. comunicatul de presă al Ministerului Economiei subsecvent reuniunii). 

 

 

Constantin Mihai Banu 
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https://memportal.eesc.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=EESC-2018-00201-00-00-APA-TRA-RO.docx
http://economie.gov.ro/images/comunicate/martie%202018/Comunicat%20de%20presa%20COMPET%20.pdf

