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-1La 1 iulie 2008, în conformitate cu articolul 95 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,
Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic şi Social European cu privire la
Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a
unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie
COM(2008) 311 final - 2008/0098 (COD).
Secţiunea pentru piaţa unică, producţie şi consum, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe
această temă, şi-a adoptat avizul la 3 februarie 2009. Raportor: dl GRASSO.
În cea de-a …-a sesiune plenară, care a avut loc la … şi ... (şedinţa din ...), Comitetul Economic şi
Social European a adoptat prezentul aviz cu … voturi pentru, … voturi împotrivă şi … abţineri.

*
*

*

1.

Concluzii şi recomandări

1.1

CESE este convins de importanţa bunei funcţionări a principiului liberei circulaţii a
mărfurilor, înscris în tratat şi perfecţionat prin intermediul cadrului comun lansat în iulie 2008
şi prin reglementările sectoriale ulterioare, pentru ca produsele comercializate în mod legal
într-un stat membru să poată fi comercializate fără dificultăţi pe tot teritoriul UE, cu garanţia
siguranţei, sănătăţii şi protecţiei mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă a produsului, de
la proiectare până la eliminarea acestuia.

1.2

CESE sprijină iniţiativa Comisiei de revizuire a legislaţiei europene reprezentate de Directiva
89/106/CEE privind produsele de construcţie (DPC), în scopul alinierii acesteia la exigenţele
actuale, al actualizării conţinutului şi al stabilirii unui cadru legislativ european sigur şi
neechivoc.

1.3

CESE este convins de faptul că, încă din faza de proiectare, este absolut necesară îmbinarea
calităţii eco-sistemice cu ansamblul condiţiilor tipologice şi morfologice ale complexelor de
locuinţe şi/sau ale structurilor edilitare, impunându-se aşadar economisirea resurselor
naturale, îmbunătăţirea condiţiilor de confort locativ, asumarea unor responsabilităţi sporite
cu privire la procedurile, metodele şi tehnicile necesare pentru a îndeplini cerinţele de calitate
şi siguranţă, pentru lucrători şi utilizatorii finali.

1.4

În opinia CESE, sistemul european de standardizare a produselor de construcţie trebuie
consolidat prin sprijinirea organismelor de standardizare şi includerea în standarde a
aspectelor precum siguranţa muncii, utilizarea bunului produs şi demolarea acestuia.
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1.5

CESE consideră că enormul potenţial pe care produsele inovatoare îl prezintă pentru
construcţii în ceea ce priveşte reducerea efectelor negative ale schimbării climatice şi calitatea
confortului locuirii trebuie să facă parte din zestrea culturală a specialiştilor, a întreprinderilor
de construcţii şi a utilizatorilor, în scopul furnizării unei contribuţii concrete şi eficiente la
respectarea mediului şi la economisirea energiei.

1.6

CESE subliniază că libera circulaţie a bunurilor trebuie să fie principalul motor al
competitivităţii şi al dezvoltării economice şi sociale a pieţei unice europene şi că
modernizarea şi consolidarea condiţiilor de comercializare a unor produse sănătoase şi sigure
constituie garanţia calităţii pentru cetăţenii europeni şi pentru operatorii din sector.

1.7

CESE consideră că este importantă asigurarea unui cadru de reglementare european
armonizat pentru comercializarea şi fabricarea produselor de construcţie pe piaţa unică
europeană (SEE).

1.8

CESE acordă o mare importanţă imperativului ca marcajul CE să redevină credibil iar
sistemul de acreditare a organismelor notificate să câştige din nou în calitate. Este
bine-venită stabilirea unui cadru juridic care să garanteze coerenţa, comparabilitatea şi
coordonarea sistemului descentralizat, supravegherea eficientă şi eficace a pieţei, precum şi
definiţii şi proceduri clare şi simplificate.

1.9

CESE recomandă alocarea de resurse financiare suficiente în sprijinul programelor
comunitare de formare şi informare, adresate tuturor părţilor interesate din sectoarele
public şi privat (în special prin campanii de formare a formatorilor), precum şi punerea la
punct a unui program de însoţire şi monitorizare.

1.10

CESE consideră că legislaţia privind procedurile de îndeplinire a angajamentului concret
de simplificare este esenţială, în special pentru IMM-uri şi pentru microîntreprinderi,
pentru ca problemele lor să fie mai uşor rezolvate printr-un acces simplificat la sistemul de
1
marcare CE şi prin activarea Solvit pe lângă punctele de informare despre produs (PIP).

1.11

În opinia CESE, este recomandat ca noile standarde şi anexele tehnice să fie însoţite de
ghiduri tehnice privind elaborarea cerinţelor elementare ale pentru activităţile pe care le
implică folosirea de materiale primare şi secundare eco-compatibile şi pentru produsele
inovatoare.

1.12

CESE susţine necesitatea unei aplicări precis orientate la sectorul produselor de construcţie a
„Sistemului european de schimb rapid de informaţii RAPEX” şi consideră că este
important ca infracţiunile şi fraudele identificate să fie publicate în Jurnalul Oficial al UE
şi pe un portal web european destinat produselor de construcţie.

1

http://ec.europa.eu/solvit/
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1.13

Comitetul consideră că termenele sunt prea scurte pentru ca regulamentul să fie pus în
aplicare în întregime şi eficient şi că acestea trebuie evaluate atent, ţinând seama şi de
exigenţele de formare şi informare pe care le presupune „asimilarea” schimbărilor impuse.

1.14

În final, CESE solicită Comisiei prezentarea către Parlament, Consiliu şi CESE, a unui raport
bienal privind aplicarea regulamentului, care să cuprindă un capitol dedicat cerinţelor de
salubritate şi de siguranţă ale produselor din construcţii, precum şi infracţiunilor şi fraudelor
comise în acest domeniu.

2.

Introducere

2.1

Piaţa europeană a construcţiilor reprezintă circa 10% din PIB-ul comunitar şi circa 7% din
totalul forţei de muncă europene, cu peste 65 000 de întreprinderi care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul produselor de construcţie, circa 92% dintre acestea fiind IMM-uri şi
microîntreprinderi.

2.2

Un număr semnificativ de produse de construcţie fac obiectul comerţului intracomunitar, în
Spaţiul Economic European: între 15% şi 25% din totalul existent în domeniul construcţiilor
(procent care variază în funcţie de sector).

2.3

2
Produsele de construcţie pot fi introduse pe piaţa SEE doar dacă sunt corespunzătoare
utilizării propuse: calităţile materialelor de construcţie ar trebui să se menţină la nivelurile de
performanţă declarate pe durata întregului ciclu de viaţă a bunului în care au fost încorporate,
mai ales în ceea ce priveşte cerinţele elementare de rezistenţă mecanică şi de stabilitate, de
siguranţă în caz de incendiu, de igienă, de sănătate şi de mediu, de siguranţă la folosire, de
protecţie împotriva zgomotelor, de economie de energie şi de izolare termică.

2.3.1

Ar trebui aşadar să se acorde atenţia cuvenită compatibilităţii şi durabilităţii produselor de
construcţie, mai ales atunci când sunt necesare investiţii importante pentru renovarea
patrimoniului edilitar, în scopul asigurării eficienţei energetice.

2.4

Comitetul este convins de faptul că „libera circulaţie a mărfurilor reprezintă unul dintre
motoarele principale ale competitivităţii şi dezvoltării economice şi sociale ale pieţei unice
europene şi că modernizarea şi consolidarea condiţiilor de comercializare a produselor sigure
şi de calitate constituie chestiuni fundamentale pentru consumatori, întreprinderi şi cetăţenii
europeni.”3

2
3

SEE: Spaţiul Economic European.
JO C 120, 16.5.2008.
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În prezent există peste 300 de familii de produse de construcţie care fac obiectul sistemului de
marcare CE. Din 2000 până în prezent, au fost finalizate de către CEN peste 380 de standarde
4
armonizate , fiind efectuate totodată peste 1 100 de evaluări tehnice europene (ETE) ale unor
produse specifice, care permit obţinerea mărcii CE, în loc să se recurgă la utilizarea
standardelor armonizate.

2.6

CESE consideră că, dacă enormul potenţial pe care produsele inovatoare îl prezintă pentru
construcţii în ceea ce priveşte reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice,
creşterea eficienţei energetice şi calitatea confortului locuinţei va fi recunoscut şi apreciat de
către proiectanţi şi utilizatori, se va putea contribui în mod concret şi eficient la respectarea
mediului şi la economia de energie5.

2.7

Este esenţial ca producătorii să se mobilizeze din timp în vederea organizării proceselor de
producţie conform noilor prevederi. Obligativitatea utilizării unui limbaj comun pentru
evaluarea performanţelor produselor, referitor atât la reducerea emisiilor de CO2 în faza de
producţie, cât şi la asigurarea salubrităţii în interiorul clădirilor, va avea o influenţă pozitivă
asupra relaţiilor dintre fabricanţi, clienţii acestora şi autorităţile publice, precum şi asupra
calităţii construcţiilor.

2.8

Un cadru de reglementare pentru întreprinderi simplu şi de calitate reprezintă un factor-cheie
de competitivitate, de dezvoltare şi de ocupare a forţei de muncă: simplificarea cadrului
legislativ este, într-adevăr, strict necesară pentru stimularea inovării şi diminuarea poverilor
administrative impuse de dispoziţiile legislative, ca şi pentru reducerea volumului total al
acquis-ului comunitar şi încurajarea trecerii la abordări legislative mai flexibile.

2.9

În opinia CESE, este necesar să se acorde atenţie nu doar respectării cerinţelor privitoare la
proprietăţile şi caracteristicile unui produs, ci şi capacităţii şi nevoii anticipării costurilor
posibile de proiectare şi execuţie a lucrării, dar mai ales celor de administrare şi întreţinere a
acesteia.

2.10

CESE subliniază „existenţa unei corelaţii strânse între obiectivul unei «mai bune legiferări» şi
condiţiile de punere în aplicare şi de transpunere efectivă a dreptului comunitar: o legislaţie
bună este, într-adevăr, o legislaţie aplicabilă şi aplicată. Dificultăţile întâmpinate se datorează
diferenţelor culturale şi de asumare a responsabilităţii existente în Europa, precum şi
6
diferitelor grade de implicare în ceea ce priveşte garantarea punerii efective în aplicare” .

4
5
6

CEN: http://nan.brrc.be/docs_public/other/cpd_standards_20080730.pdf şi JO C 304, 13.12.2006.
JO C 162, 25.6.2008.
JO C 24, 31.1.2006.
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Prin urmare, CESE susţine hotărât opţiunea de revizuire a Directivei printr-un
Regulament (RPC), pentru evitarea riscului de apariţie a unor neconcordanţe de aplicare şi
de interpretare, prin diminuarea poverilor şi simplificarea cadrului de reglementare.

2.12

CESE reafirmă faptul că este importantă „garantarea siguranţei, transparenţei şi eficacităţii
comerţului reciproc, prin eliminarea dublului control şi a dublei testări şi prin asigurarea unui
nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, populaţiei şi companiilor. La fel de importantă este
asigurarea unei aplicări active şi uniforme a prevederilor comunitare în sectorul siguranţei
7
produselor, prin coordonarea şi consolidarea activităţilor de supraveghere a pieţei” .

3.

Conţinutul propunerii Comisiei

3.1

Obiectivul regulamentului propus este de a furniza informaţii demne de încredere şi precise
cu privire la performanţele produselor de construcţie de pe întreaga piaţă internă europeană
(SEE), prin:
−
−
−

−
−
−
−

instituirea unui limbaj tehnic comun;
definirea unor obiective, concepte şi reguli precise, în scopul stabilirii obligaţiilor tuturor
operatorilor economici;
prevederea faptului că marcajul CE poate fi obţinut doar cu condiţia formulării unei
declaraţii de performanţă, care intră în responsabilitatea exclusivă a constructorului sau
importatorului;
stabilirea de norme mai credibile şi în ceea ce priveşte desemnarea organismelor de
evaluare tehnică (OET);
simplificarea procedurilor şi diminuarea poverilor administrative pentru întreprinderi;
stabilirea unor criterii mai stricte pentru organismele notificate, sub controlul unei
Autorităţi de notificare desemnate de statele membre;
supravegherea mai atentă a pieţei, cu intervenţia autorităţilor de supraveghere din statele
membre.

4.

Observaţii generale

4.1

CESE sprijină iniţiativa de aliniere a legislaţiei comunitare în domeniu, de actualizare a
conţinutului şi de stabilire a unui cadru legislativ şi de reglementare european cert şi
neechivoc, clar, transparent şi echilibrat, valabil pentru toţi operatorii publici şi privaţi de pe
piaţa internă europeană, cu un limbaj comun, cu specificaţii tehnice armonizate [standardele
europene armonizate (SEA) - Harmonised European Standards (HES) şi documentele de
evaluare europene (DEE) - European Assessment Documents (EAD)] şi cu cerinţe elementare
ale lucrărilor [CEL - Basic Works Requirements (BWR)], cu includerea tuturor cerinţelor

7

Nota 3 ibidem.
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resurselor naturale, şi prin simplificarea procedurilor pentru IMM-uri.
4.2

Comisia a identificat în sectorul construcţiilor o piaţă europeană de vârf, care, totuşi, prezintă
„o coordonare insuficientă a reglementării, nu numai la nivelul UE”. Acest element, „asociat
cu o structură predominant locală a întreprinderilor, duce la apariţia unor obligaţii
administrative considerabile şi a unei fragmentări importante a pieţei construcţiilor
durabile.”8.

4.3

În opinia CESE, la revizuirea directivei DPC şi la transformarea acesteia în RPC, ar trebui să
se ţină seama în special de următorii parametri esenţiali:
−

−

−

−

8
9
10
11

transparenţă, simplificare, fiabilitate, certitudine juridică şi tehnică, definiţii
omogene şi inteligibilitate pentru utilizatorul comunitar, utilizatorii intermediari sau
finali ai produselor de construcţie, întreprinderea care vinde produsele sau cea care le
achiziţionează, ingineri, arhitecţi şi proiectanţi, pentru contractanţii publici şi privaţi, ca şi
pentru administraţia publică;
un limbaj comun, stabilit pe baza standardelor armonizate şi a evaluărilor tehnice
europene, care să fie accesibil, clar şi familiar, pentru responsabilii de lucrări şi pentru
simplul cetăţean, cu exigenţele sale în materie de locuire/exploatare, salubritate, eficienţă
energetică şi de mediu, calitate a confortului, igienă şi siguranţă;
coerenţa cu alte obiective şi cu politicile Uniunii, în special cu principiul general al
precauţiei, prevăzut în Tratat şi adoptat de diverse convenţii internaţionale şi de
Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare (Acordul SPS), atunci
când, printr-o evaluare ştiinţifică obiectivă, au fost depistate consecinţe potenţial
periculoase ale unui fenomen, produs sau proces, ţinând seama îndeosebi de cadrul de
reglementare REACH privitor la substanţele chimice9, de siguranţa produselor introduse
pe piaţă10 în general, şi de responsabilitatea producătorului, pentru garantarea unui nivel
înalt de protecţie a consumatorului împotriva daunelor pe care produsele deficitare le pot
11
provoca sănătăţii şi bunurilor sale ;
comunicare, informare şi formare cu privire la drepturile şi obligaţiile tuturor
actorilor comunitari implicaţi, cu stabilirea exactă a punctelor de informare despre
produs (PIP), care ar trebui să-şi însuşească şi mecanismele Solvit de rezolvare a litigiilor
şi să permită întreprinderilor, în special IMM-urilor, precum şi utilizatorilor intermediari
şi finali, să recurgă la o procedură extrajudiciară;

COM(2007) 860 final din 21.12.2007, Comunicarea intitulată „O iniţiativă privind pieţele-pilot pentru Europa”, p. 5.
Cf. Regulamentul (CE) nr.1907/2006 din 18.12.2006.
Directiva 2001/95/CEE din 3.12.2001 privind siguranţa generală a produselor.
Directiva 85/374/CEE, din 25.7. 1985 privind răspunderea pentru produsele cu defect.
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−

−

−

−

eliminarea birocraţiei şi a poverilor adiacente, mai ales ale celor care le revin actorilor
de mai mică însemnătate sau mai vulnerabili, precum utilizatorii intermediari şi finali,
IMM-urile şi cetăţenii, fiind de la sine înţeles că obligaţiile operatorilor economici trebuie
să fie justificate, proporţionale şi să nu presupună poveri birocratice şi administrative
costisitoare;
dezvoltarea şi diseminarea unei culturi a construcţiei durabile, salubre şi sigure, care
să încorporeze cercetarea încă din faza de proiect, revizuirea metodelor de construcţie,
fabricarea, introducerea pe piaţă şi utilizarea unor materiale de calitate superioară în
procesul de construcţie, precum şi găsirea de noi soluţii structurale, cu răspunderea
tuturor actorilor implicaţi, începând cu şcoala, continuând cu formarea tehnicienilor şi
încheind cu nivelul universitar;
sprijinirea organismelor europene de standardizare, în vederea unei eficienţe sporite a
procesului de elaborare a standardelor tehnice pentru materialele de construcţie, cu
mandate clare şi transparente, ale căror obiective să fie respectate întocmai, şi cu o
reprezentativitate extinsă la toate categoriile de referinţă relevante;
consolidarea sistemelor de supraveghere a pieţei şi difuzarea datelor referitoare la
infracţiuni şi infractori, prin dezvoltarea şi coordonarea sistemelor naţionale, aplicarea
specifică a sistemului RAPEX12 la sectorul produselor de construcţie, publicarea datelor
despre infracţiuni şi fraude pe un portal web european dedicat produselor de construcţie şi
în Jurnalul Oficial al UE, precum şi includerea unui capitol dedicat acestora în Raportul
bienal privind aplicarea noului regulament, care va fi prezentat Parlamentului, Consiliului
şi CESE.

4.4

CESE este de acord cu nevoia de îmbunătăţire a calităţii sistemului de acreditare a
organismelor notificate şi de stabilire a unor criterii mai riguroase de desemnare, gestionare şi
supraveghere a acestor organisme, în conformitate cu legislaţia generală din acest domeniu
reprezentată de Decizia 768/2008/CE şi prin Regulamentul (CE) 765/2008 din 9 iulie 2008.

4.5

În condiţiile unei globalizări tot mai accentuate, sistemul de supraveghere a pieţei trebuie să
asigure un cadru legislativ comun, pentru aplicarea eficientă şi coerentă a legislaţiei pe
întregul teritoriu comunitar, iar statele membre trebuie să asigure resurse adecvate pentru
îndeplinirea acestor obiective. În orice caz, trebuie să fie clar că statele membre au obligaţia
de a desemna un organism la care populaţia să aibă acces pentru a putea depune reclamaţii.

4.6

CESE consideră că împărţirea responsabilităţilor între diferiţii actori trebuie să fie clară şi
uşor de identificat, asigurându-se astfel o perfectă trasabilitate a produselor, mai ales cu
privire la funcţionalitatea materialelor de construcţie pe durata întregului ciclu de viaţă a
produsului, la siguranţă şi salubritate – mai ales la siguranţa lucrătorilor şi a utilizatorilor
finali – şi la protecţia integrată a locuinţelor şi a mediului construit în general.

12

Sistemul european de schimb rapid de informaţii, RAPEX (rapid alert system for non-food products).
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Trebuie recâştigată încrederea în marcajele de conformitate. Trebuie recuperată valoarea
intrinsecă a marcajului CE, trebuie consolidată posibilitatea urmăririi în justiţie a folosirii sale
abuzive şi trebuie garantată protecţia sa juridică. CESE subliniază faptul că trecerea la noul
sistem de marcare CE va presupune sarcini pentru întreprinderi şi investiţii iniţiale
considerabile în infrastructurile de standardizare şi de supraveghere, în special pentru
clasificarea Organismelor notificate pe niveluri de excelenţă.

4.8

În opinia CESE, consolidării sistemului european de standardizare a produselor de construcţie
trebuie să îi corespundă o mai bună promovare a elaborării şi aplicării standardelor
internaţionale, facilitându-se astfel accesul la pieţele şi la comerţul internaţional şi asigurând o
dimensiune globală pieţelor de materiale de construcţie.

4.9

CESE recomandă stabilirea unor termene de punere în aplicare mai potrivite decât cele
propuse, din cauza nevoii de informaţie amănunţită şi de largă răspândire, precum şi a
intervalului necesar de adaptare la schimbările metodologice, de procedură şi de
comportament, în vederea trecerii de la DPC la RPC.

4.10

CESE consideră esenţială alocarea de resurse financiare corespunzătoare, care să vină în
sprijinul programelor comunitare de formare, informare, însoţire şi monitorizare a punerii în
aplicare, destinate tuturor actorilor publici şi privaţi interesaţi.

4.11

CESE recomandă ca noile standarde şi anexe cu specificaţii tehnice să fie însoţite de ghiduri
tehnice privind elaborarea cerinţelor elementare ale lucrărilor (basic works requirements),
pentru:
−
−

a orienta, în viitor, definirea responsabilităţilor în acest domeniu, mai ales în ceea ce
priveşte folosirea de materiale primare şi secundare eco-compatibile;
a asigura o mai mare flexibilitate, inclusiv a termenelor de procedură, prin evaluarea
tehnică europeană (ETE) a produselor inovatoare, şi graţie rolului şi desemnării
diferitelor organisme şi organizaţii menţionate în propunere.

5.

Observaţii specifice

5.1

Propunerea ar trebui să cuprindă 2 capitole suplimentare:
−
−

unul, dedicat comunicării, informării şi formării pentru dezvoltarea, la scară largă, a unei
culturi a construcţiei durabile;
celălalt, dedicat reducerii consumului de energie, folosirii durabile a resurselor naturale şi
sănătăţii, igienei şi siguranţei pe durata întregului ciclu de viaţă a produsului (de la
proiectare până la demolare). Cerinţele elementare referitoare la acestea sunt cuprinse în
anexa 1, dar, în opinia CESE, trebuie prezentate explicit chiar în textul regulamentului.
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În special, obligaţia respectării cerinţelor referitoare la igienă şi sănătate este esenţială în ceea
13
ce priveşte riscurile de utilizare a materialelor reciclate cu urme de substanţe radioactive
şi/sau a substanţelor toxice periculoase care, odată încorporate în clădiri şi structuri,
generează niveluri de insalubritate şi de nocivitate care le pot provoca locatarilor sau
persoanelor care vin în contact cu ele timp îndelungat tulburări de sănătate permanente,
uneori deosebit de grave.

5.2

În ceea ce priveşte definiţiile (articolul 2), CESE consideră deosebit de relevant cadrul propus
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pentru comercializarea produselor, asupra căruia Comitetul s-a pronunţat deja , cu altă
ocazie, deoarece se evită neconcordanţele dintre acesta şi cadrele juridice adoptate în alte
domenii, dar se vine, în completare, şi cu definiţii referitoare la produse de construcţie care nu
sunt de serie – acestea având o însemnătate sporită pentru IMM-uri – la seturi de produse
complexe prefabricate sau pre-asamblate şi la produse inovatoare. Definiţiile pentru
specificaţiile tehnice armonizate ar trebui să se refere la evaluările tehnice europene (ETE),
mai degrabă decât la documentele de evaluare europene (DEE).

5.3

Cât despre declaraţia de performanţă, CESE consideră că, odată ce un produs a fost introdus
pe piaţă şi îndeplineşte exigenţele cu privire la caracteristicile esenţiale pe care trebuie să le
deţină ca să corespundă cerinţelor elementare ale lucrărilor, declaraţia de performanţă ar
trebui să fie obligatorie şi completă, fără a se limita la standardele naţionale, inclusiv prin
utilizarea unor mijloace informatice sau a unor site-uri web, care să poată fi accesate şi de
client.

5.4

Obiectivele standardelor armonizate stabilite de CEN (Comitetul European de Standardizare)
pe baza indicaţiilor Comisiei ar trebui să fie definite explicit şi clar pentru produsul sau
familia de produse la care se face referire, cu precizarea ariei de întrebuinţare: standardele
armonizate trebuie să corespundă întru totul indicaţiilor.

5.5

CESE consideră că sunt esenţiale regulile stabilite cu privire la procedurile simplificate, ce
reprezintă materializarea unei sarcini punctuale de simplificare, îndeosebi pentru IMM-uri şi
pentru microîntreprinderi, al căror acces la sistemul de marcare CE este simplificat: aceste
proceduri trebuie totuşi să asigure niveluri de protecţie echivalente pentru utilizatori, în ceea
ce priveşte sănătatea, siguranţa şi protecţia mediului.

5.6

CESE subliniază importanţa dispoziţiilor articolului 46, mai ales cu privire la riscurile privind
sănătatea şi siguranţa lucrătorilor: este necesară o evaluare a produsului respectiv şi a
întregului său ciclu de viaţă, care să includă toate cerinţele prevăzute de regulamentul propus,

13
14

15

JO C 241, 7.10.2002.
Decizia nr. 768/2008/CE din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor – Regulamentul (CE)
nr. 765/2008 din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea
produselor.
JO C 120, 16.5.2008.

INT/434 - CESE 1860/2008 fin IT-GBAR/CBERB/ab

…/…

- 10 în scopul prevenirii riscului de producere a accidentelor rezultate din eventuala utilizare a
unor materiale inadecvate sau dintr-o utilizare greşită a materialelor.
5.7

CESE consideră că trebuie revizuite dispoziţiile tranzitorii ale articolului 53, care stabilesc
termenul-limită de trecere de la legislaţia DPC la viitoarea legislaţie RPC la 1 iulie 2011,
pentru a se asigura o perioadă de tranziţie adecvată, impusă de exigenţele mai stricte legate de
informare, formare şi de comportament, dar şi de perioada necesară pentru adaptarea la
schimbările metodologice şi de procedură prevăzute.

5.8

Cât despre actualizările tehnice prevăzute la articolul 51 din propunerea de regulament, CESE
16
reiterează cele afirmate deja pe această temă , referitor la faptul că „este important ca
procedurile de comitologie să fie cât mai transparente şi mai inteligibile pentru persoanele
rezidente pe teritoriul UE, în special pentru persoanele direct interesate de aceste acte”.

Bruxelles, 3 februarie 2009

Preşedintele
Secţiunii pentru piaţa unică, producţie şi consum
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