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Piaţa internă de mărfuri: o piatră de temelie a competitivităţii europene
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Prezenta Comunicare este prezentată în contextul revizuirii parţiale a conceptului de piaţă
unică a secolului 21. Ca urmare, aceasta conţine o scurtă analiză a uneia dintre cele patru
libertăţi, şi anume libera circulaţie a mărfurilor, însoţeşte şi explică un număr de iniţiative noi
concrete destinate să îmbunătăţească libera circulaţie a mărfurilor.
Până în prezent, cele mai importante bariere tehnice în calea liberei circulaţii a mărfurilor în
cadrul UE au fost fie înlăturate, fie împiedicate să apară. Întreprinderile şi cetăţenii sunt în
general satisfăcuţi de modul în care funcţionează în prezent piaţa internă de mărfuri.
Cu toate acestea, rezultatele consultărilor publice asupra viitorului pieţei interne arată
că încă mai există câteva puncte slabe importante ale pieţei interne de mărfuri care au în
continuare un efect negativ asupra afacerilor private şi consumatorilor deopotrivă. De
exemplu, părţile interesate consideră că normele tehnice interne le împiedică în continuare
accesul efectiv la liberul schimb din UE. Acest lucru face ca produsele respective să nu poată
fi găsite de către consumatori şi ca opţiunile lor să fie astfel limitate. Părţile interesate se
plâng şi de nesiguranţa şi lipsa de coerenţă a cerinţelor actuale ale UE referitoare la
comercializarea produselor, dar şi de lipsurile sistemului de marcaj CE al produselor.
Consumatorii sunt nesiguri în ceea ce priveşte semnificaţia completă a marcajului CE, iar
unele state membre sunt mai severe decât celelalte din punctul de vedere al aplicării acestor
norme. Este posibil ca certificatele de conformitate să nu fie recunoscute în alte ţări şi
producătorii să suporte anumite costuri diferenţiate percepute de organismele de testare şi
certificare. Mai mult decât atât, mulţi cetăţeni încă se confruntă cu formalităţi inutile şi costuri
suplimentare pentru înmatricularea sau transferarea autoturismului personal în ţara de origine.
O piaţă internă integrată, fără frontiere, reprezintă cea mai bună modalitate de a
consolida competitivitatea economiei europene. Deoarece schimbul anumitor produse în
cadrul UE este în continuare împiedicat de un exces de birocraţie, formalităţi şi nesiguranţă,
prezenta Comunicare propune patru noi iniţiative care să faciliteze libera circulaţie a
mărfurilor şi să simplifice şi să modernizeze normele şi principiile pieţei interne, în
conformitate cu principiile unei mai bune legiferări:
• Propunerea unei directive de stabilire a procedurilor în vederea aplicării anumitor norme
tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru;
• Propunerea unui regulament aplicabil activităţii de acreditare şi supraveghere a pieţei;
• Propunerea unei decizii asupra unui cadru legal comun pentru produsele industriale;
• O comunicare interpretativă asupra procedurilor de înmatriculare a autovehiculelor
provenite din alt stat membru.
Aceste patru iniţiative reprezintă elementele vitale ale relansării strategiei privind creşterea
economică şi crearea de locuri de muncă. Ele fac parte integrată din noile obiective şi seturi
de iniţiative pe care Comisia le va prezenta în revizuirea actuală a pieţei unice pentru secolul
21.
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1.

INTRODUCERE
Piaţa internă de mărfuri este un element fundamental al integrării europene. Ceea ce
acum 50 de ani reprezenta o parte a uniunii vamale care implica, începând din anul
1968, desfiinţarea taxelor vamale în interiorul Comunităţii Europene şi stabilirea
unui tarif extern comun, a devenit de-a lungul anilor unul dintre stâlpii majori ai
puterii şi stabilităţii europene. Sub rezerva complexităţii şi dimensiunii majore ale
acestei misiuni, Comunitatea a fost capabilă să introducă, relativ repede, un cadru
legal care a transformat într-un mod pozitiv soarta cetăţenilor şi a afacerilor private
deopotrivă. Piaţa internă a mărfurilor nu reprezintă doar un catalizator important al
creşterii economice în interiorul Comunităţii, ci şi un factor important de influenţă
asupra capacităţii UE de a concura pe plan internaţional.
Prezenta Comunicare este prezentată în contextul revizuirii actuale a pieţei unice
pentru secolul 21, ale cărei rezultate vor fi prezentate în două etape pe parcursul
anului 2007: un raport intermediar prevăzut pentru februarie 2007 cu ocazia
Consiliului European de primăvară, care va fi urmat de mai multe propuneri concrete
în toamna anului 2007. Această revizuire se bazează pe o consultare publică
efectuată în 2006 şi va furniza o analiză globală a celor patru libertăţi ale pieţei unice
interne. Raportul final va prezenta o serie de iniţiative, ceea ce le va complementa pe
cele dezvoltate în prezenta Comunicare şi propunerile aferente.
Comunicarea însoţeşte şi explică un număr de noi iniţiative care vor facilita libera
circulaţie a mărfurilor pe fundalul persistenţei unor nesiguranţe şi/sau formalităţi
aplicabile plasării pe piaţă a anumitor produse în cadrul UE.

2.

PIAŢA INTERNĂ DE MĂRFURI FUNCŢIONEAZĂ BINE…
Piaţa internă a mărfurilor a apropiat şi mai mult economiile europene, iar activitatea
comercială dintre statele membre a crescut în mod semnificativ. Comerţul intra-UE27 reprezintă două treimi din totalul activităţilor comerciale şi arată importanţa
majoră a comerţului între cele 27 de state membre, faţă de comerţul cu restul
lumii.
În zilele noastre este greu de imaginat o viaţă în cadrul UE fără produse
provenite din alte ţări decât cea de origine. În toate magazinele din Europa există
acum o mult mai mare varietate de produse mai bune din punct de vedere calitativ.
Nici produsele de uz cotidian nu sunt fabricate în exclusivitate în ţara de origine, ele
provenind acum din toată Europa. Şi nu doar cetăţenii europeni beneficiază de
roadele pieţei interne de mărfuri. Afacerile private pot opera mult mai eficient prin
reducerea costurilor de conformitate şi prin economiile aferente balanţei oferite de
armonizarea normelor tehnice naţionale.
În privinţa pieţei interne de mărfuri, aproape toate promisiunile făcute în 1985 prin
Cartea albă referitoare la realizarea pieţei interne au fost respectate. Prin aplicarea
articolelor 28-30 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene şi a legislaţiei
secundare a CE, au fost eliminate aproape toate barierele tehnice în calea schimbului
de mărfuri în interiorul UE şi, în special, obstacolele legate de lanţul de distribuţie.
Majoritatea lucrărilor de bază au fost realizate înainte de anul 1992. Cele mai
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importante bariere existente în calea schimbului de mărfuri între ţările UE se află în
domeniile nearmonizate sau în altele, egale ca importanţă, cum ar fi, de exemplu,
impozitarea (unde nivelul de armonizare nu este suficient pentru a înlătura eficient
toate barierele determinate de impozitare şi inadvertenţele de pe piaţa unică) şi
proprietatea intelectuală.
Sondajele arată că majoritatea întreprinderilor şi a cetăţenilor este satisfăcută de
modul în care funcţionează în prezent piaţa internă de mărfuri. Rezultatele ediţiei
speciale a Tabloului de bord al pieţei interne despre „10 ani de piaţă internă fără
frontiere” (2002) indică faptul că 76% din companiile participante la sondaj,
exportatoare către 6 sau mai multe ţări europene, au considerat că impactul pieţei
interne asupra afacerii lor a fost pozitiv. Peste 60% dintre aceste companii au afirmat
că piaţa internă a contribuit la succesul obţinut în vânzarea produselor proprii în alte
ţări membre. Un Eurobarometru recent arată că 3 din 4 cetăţeni ai UE (75%) cred că
piaţa internă de mărfuri are un impact pozitiv.
3.

... DAR SE SCHIMBĂ RAPID…
De la eliminarea controalelor la frontierele interne, începând cu 1 ianuarie 1993,
situaţia din interiorul şi exteriorul Uniunii Europene s-a schimbat semnificativ.
• Consumatorii beneficiază de avantajele pieţei interne a mărfurilor: începând
cu 1993, piaţa internă a mărfurilor a avut ca scop eliminarea tuturor barierelor
tehnice din lanţul de aprovizionare astfel încât produsele să poată fie vândute
consumatorilor la nivel local. Produsele erau oferite aproape exclusiv
consumatorilor la vânzare în statul membru de reşedinţă al acestora. Strângerea
informaţiilor privind alte produse comercializate în alte state din UE era dificilă şi
necesita timp. La ora actuală, lanţul de aprovizionare tradiţional din anii 90 este
complementat prin noi lanţuri de aprovizionare. Datorită utilizării crescânde a
Internet-ului, abolirii frontierelor în UE, introducerii monedei euro, scăderii
preţurilor de transport etc., clienţii/consumatorii dispun de o alegere mai mare
privind modul (unde, când şi cum) de achiziţionare a unui produs dat. În
consecinţă, aceştia achiziţionează din ce în ce mai multe produse (cum ar fi
autovehiculele) în alte state membre sau la distanţă. Prin urmare, întreprinderile
sunt din ce în ce mai puţin susceptibile să întâlnească obstacole comerciale în UE,
iar consumatorii din ce în ce mai mult.
• Inovaţiile în materie de produse avansează foarte rapid: Noile tehnologii
emergente permit introducerea rapidă pe piaţă a noilor produse şi creşterea
flexibilităţii proceselor de producţie.
• Întreprinderile trebuie să se adapteze rapid la noile provocări. Întreprinderile
se confruntă în prezent cu provocări majore, dintre care unele provin din interior
(dezvoltarea tehnologică din ce în ce mai rapidă, lipsa de personal calificat), iar
altele din exterior (orizontul de aşteptare al societăţii cu privire la consumator,
protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii). În acelaşi timp, s-a dezvoltat un nou
sistem economic mondial caracterizat printr-o mobilitate crescută. Afacerile
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private din UE se confruntă cu internaţionalizarea crescută a economiei mondiale,
determinată de îmbunătăţirea transporturilor, costurile în comunicaţii tot mai mici,
barierele reduse în calea schimbului şi a investiţiilor, precum şi de concurenţa mai
energică cu noii competitori globali.
4.

... NU ESTE O CAUZĂ DE SATISFACŢIE
În ciuda numeroaselor sale succese, piaţa internă de mărfuri nu este finalizată.
Aceasta trebuie să ia în considerare cele mai recente descoperiri tehnologice, mediul
global şi cererile schimbătoare ale consumatorilor. Îmbunătăţirea pieţei interne este
un proces care progresează permanent şi care cere efort constant, vigilenţă şi
actualizare.
Comisia a lansat o consultare publică privind viitorul pieţei interne în aprilie
2006 . Rezultatele sale arată că, deşi multe dintre părţile interesate sunt mulţumite de
realizările sale semnificative, sunt percepute două dificultăţi importante
privitoare la piaţa internă de mărfuri.
• Regulile tehnice naţionale constituie în continuare bariere importante în
calea liberului schimb în interiorul UE. Punerea în aplicare ineficientă a
normelor din Tratat, în special în sectoarele privitoare la produse care nu au fost
armonizate, este considerată un obstacol major, îndeosebi pentru IMM-uri. Părţile
interesate susţin că regulile tehnice naţionale încă duc la obstacole importante în
ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor în cadrul UE şi că aceasta cauzează
controale şi teste administrative suplimentare. Părţile interesate consideră că
sistemul actual de supraveghere a pieţei necesită îmbunătăţiri substanţiale,
deoarece nu există o unitate de abordare în statele membre. În afara de aceasta,
statelor membre le lipsesc resursele adecvate pentru a face faţă unui mediu de
afaceri în continuă schimbare în ceea ce priveşte schimbul de mărfuri.
• Multe dintre normele UE sunt neuniforme sau opresive: Părţile interesate se
plâng de nesiguranţa şi lipsa de uniformitate ale normelor europene. De exemplu,
aceluiaşi produs îi sunt aplicabile definiţii diferite, în timp ce alte noţiuni
fundamentale nu sunt definite deloc. Există o suprapunere de proceduri diferite
privitoare la evaluarea conformităţii, iar organismele de evaluare a conformităţii
se confruntă încă cu bariere legale. Părţile interesate sunt, de aceea, de părere că
întregul cadru legal de reglementare privitor la mărfuri rămâne prea fragmentat.
Părţile interesate arată de asemenea lipsurile sistemului de marcaj CE,
semnificaţia sa reală fiind adeseori înţeleasă greşit.
În plus, se ridică treptat noi bariere pentru cetăţeni, un exemplu fiind domeniul
autovehiculelor. Transferul autovehiculelor în alt stat membru constituie încă o cauză
majoră de nemulţumire, în special din cauza procedurilor greoaie de omologare şi
înmatriculare. Procedurile de omologare pentru autovehiculele folosite sunt deseori
încete şi costisitoare, iar altădată conduc la interdicţia de utilizare a unei maşini care
a fost rulată anterior, în mod legal, pe drumurile unui alt stat membru. Procedurile de
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înmatriculare ale maşinilor provenite din alt stat membru cer în mod frecvent
parcurgerea unor formalităţi administrative greoaie.
5.

GĂSIREA SOLUŢIILOR
Rezultatele consultării publice asupra viitorului pieţei interne sunt lipsite de
ambiguitate: calitatea legislaţiei UE privitoare la mărfuri necesită îmbunătăţiri şi
este o acută nevoie de a acorda mai multă atenţie nevoilor şi intereselor
cetăţenilor în ceea ce priveşte piaţa internă de mărfuri.
Prin urmare, Comisia înaintează patru iniţiative diferite:
• Propunerea unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului, de stabilire
a procedurilor în vederea aplicării anumitor reguli tehnice naţionale pentru
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei
CE/3052/95;
• Propunerea unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, de
stabilire a cerinţelor pentru acreditarea şi supravegherea pieţei cu privire la
comercializarea produselor;
• Propunerea unei Decizii a Parlamentului European şi a Consiliului, de stabilire a
unui cadru comun pentru comercializarea pe piaţă a produselor;
• O comunicare interpretativă asupra procedurilor
autovehiculelor originare din alt stat membru.

de

înmatriculare

a

Obiectivul acestor acţiuni îl constituie rezolvarea unora dintre dificultăţile principale
legate de piaţa internă de mărfuri, care au reieşit din consultările publice asupra
viitorului pieţei interne, cu ajutorul următoarelor soluţii:
5.1.

Eliminarea barierelor importante pentru liberul schimb, care sunt cauzate de
regulile tehnice naţionale
Principiul liberei circulaţii a mărfurilor este enunţat în Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene şi este direct aplicabil în toate statele membre. Tratatul
obligă statele membre să accepte produsele fabricate sau comercializate în alt
stat membru care nu fac obiectul armonizării comunitare, dacă restricţiile de
comercializare nu pot fi justificate în mod specific pe baza unor cerinţe de ordin
public general, cum ar fi protecţia sănătăţii omului sau protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru înseamnă că anumite bariere naţionale pot fi justificate, iar
altele nu.
Cu toate acestea, practica demonstrează că obstacolele tehnice în calea liberei
circulaţii a mărfurilor în cadrul UE sunt încă destul de răspândite. Obstacolele
tehnice sunt create prin reguli naţionale care obligă întreprinderile să adapteze
produsele plasate pe piaţă în mod legal în statul membru de origine la regulile
statului membru de destinaţie. Într-unul dintre sondaje, aproximativ 35% dintre
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întreprinderi au raportat probleme cu regulile tehnice din alt stat membru şi
aproximativ 50% dintre întreprinderi au decis să-şi adapteze produsele acestor reguli.
Existenţa în continuare a acestor obstacole este explicată de anumiţi factori.
Multora dintre întreprinderi le lipsesc experienţa, timpul, resursele umane adecvate şi
banii necesari pentru a-şi susţine drepturile în statul membru unde intenţionează să-şi
vândă produsele. De asemenea, există şi o destul de răspândită lipsă de cunoaştere de
către întreprinderi şi autorităţile naţionale a principiului liberului schimb al
mărfurilor. Ele se confruntă adesea cu nesiguranţa juridică privind sarcina probei în
cazul în discuţie. În plus, când decid plasarea unui produs pe piaţa unui alt stat
membru, întreprinderile îşi asumă riscuri. În cazul întreprinderilor, este dificil să se
estimeze în prealabil dacă acestea îşi pot comercializa produsele în mod legal în alt
stat membru. Chiar dacă Curtea de Justiţie a confirmat principiul conform căruia
statele membre sunt obligate să despăgubească persoanele pentru pierderi şi daune
cauzate ca urmare a încălcării dreptului comunitar direct aplicabil pentru care acestea
sunt considerate responsabile. Acest lucru duce în practică la evitarea riscurilor:
întreprinderile se vor „pune la adăpost”, evitând orice potenţial conflict sau discuţie
cu autorităţile naţionale din statul membru de destinaţie.
Principiul liberei circulaţii a mărfurilor este consacrat în Tratatul de instituire a
Comunităţilor Europene şi a fost subiectul unor numeroase decizii judecătoreşti ale
Curţii de Justiţie. Trebuie consolidate eforturile pentru a-i conferi o operaţionalitate
desăvârşită, astfel încât produsele comercializate în mod legal pe piaţa unui stat
membru să poată fi comercializate cu uşurinţă oriunde în altă parte în UE.
Propunerea unei directive de stabilire a procedurilor în vederea aplicării anumitor
reguli tehnice naţionale pentru produsele plasate în mod legal pe piaţa din alt stat
membru şi de abrogare a Deciziei CE/3052/95 asigură, prin urmare, faptul că
întreprinderile se vor putea baza pe acest principiu al Tratatului şi că administraţiile
naţionale vor deţine instrumentele pentru punerea sa în aplicare.
Filosofia acestei propuneri se bazează pe transparenţă şi eficienţă: transparenţa
informaţiilor ce vor fi schimbate între întreprinderi şi autorităţile naţionale, eficienţa
prin evitarea oricărei repetări ale verificărilor şi testelor, în acelaşi timp permiţânduse statelor membre să-şi menţină un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a
mediului înconjurător. Propunerea abordează îndeosebi sarcina probei prin stabilirea
condiţiilor procedurale legate de respingerea accesului pe piaţă a unui produs.
Propunerea stabileşte că statul membru de destinaţie trebui să justifice în scris
motivele tehnice sau ştiinţifice precise care să explice intenţia acestuia de a refuza
produsului accesul pe piaţa naţională. Operatorul economic va avea, de asemenea,
dreptul de a-şi apăra cauza şi de a prezenta argumente solide autorităţilor
competente.
5.2.

Aducerea produselor pe piaţă: prioritate siguranţei!
Dezvoltarea treptată a pieţei interne de mărfuri a creat un amestec de reguli şi
proceduri diferite. Unele dintre ele sunt foarte costisitoare pentru întreprinderi şi
autorităţile de supraveghere şi determină costuri administrative ridicate inutile şi
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nesiguranţă legală pentru punerea lor în aplicare. Deşi iniţial create pentru a creşte
gradul de sănătate şi siguranţă a oamenilor, regulamentele tehnice pot deveni şi
instrumente ale protecţionismului de piaţă.
În primul rând, regulile privitoare la evaluarea conformităţii produselor trebuie să
fie mult mai puţin complicate pentru întreprinderi şi autorităţi. În situaţia actuală,
unora dintre produse trebuie să li se aplice proceduri diferite pentru a se conforma
cerinţelor mai multor directive diferite. În multe domenii, întreprinderile trebuie să
asigure respectarea nu numai a unei singure norme legislative, ci şi a unei varietăţi de
alte instrumente legale. Din cauza formulărilor şi conceptelor diferite, devine din ce
în ce mai dificil pentru întreprinderi să îşi înţeleagă obligaţiile legale. Ele sunt forţate
să recurgă tot mai mult la expertiza legală pentru a pune legea în aplicare în mod
corespunzător. În anumite cazuri, producătorii sunt chiar forţaţi să meargă la diferite
organisme de testare pentru a-şi certifica acelaşi produs conform mai multor directive
diferite. În plus, a devenit necesară o atestare independentă şi autoritară a
competenţei, imparţialităţii şi integrităţii organismelor de evaluare a conformităţii
produselor.
În al doilea rând, activităţile de supraveghere a pieţei sunt cruciale pentru protecţia
consumatorilor împotriva produselor nesigure şi neconforme. Siguranţa pieţei
europene depinde într-o mare măsură de aplicarea activă şi uniformă a cerinţelor
legate de siguranţa produselor comunitare. Cu toate aceste, autorităţile naţionale nu
dispun de mijloacele necesare pentru a efectua supravegherea pieţei în mod eficient
şi unitar. Ele se confruntă constant cu noi provocări, de exemplu, schimbarea rapidă
a economiilor, noile produse de pe piaţă şi numărul tot mai mare de importuri din
ţările terţe. Mai mult, internaţionalizarea crescută şi complexitatea tranzacţiilor
comerciale fac să fie din ce în ce mai dificilă identificarea actorilor din lanţul de
distribuţie, iar autorităţile sunt adesea incapabile să găsească persoana potrivită
căreia să i se adreseze când se iveşte o problemă.
Modul în care este organizată în prezent supravegherea pieţei în Europa nu mai este
adecvat unei pieţe interne fără frontiere. Produsele circulă liber în interiorul
Comunităţii fără a trece prin nici un punct intern de verificare, dar atribuţiile
autorităţilor naţionale sunt limitate la propriul lor teritoriu.
Consecinţa este pătrunderea unor produse nesigure care sunt plasate pe piaţă. Aceste
produse constituie adesea un risc pentru sănătatea şi starea financiară ale
consumatorului. Această situaţie creează şi un avantaj concurenţial neloial pentru
operatorii care nu se conformează regulilor, în special în domeniile în care preţul este
esenţial. Prin nerespectarea cerinţelor materiale sau procedurale, ei pot face
importante economii la costurile aferente conformării şi, în consecinţă, îşi pot oferi
produsele la preţuri mai mici decât ale concurenţilor lor care respectă legea.
Prin urmare, activităţile de supraveghere a pieţei trebuie coordonate şi consolidate
pentru toată piaţa internă fără frontiere, unde este adesea nevoie de o acţiune
concertată, la nivelul întregii Europe.
În al treilea rând, marcajul CE are nevoie de o protecţie mult mai bună. Teoretic,
rolul marcajului CE este simplu: el arată autorităţilor însărcinate cu aplicarea sa şi
consumatorilor că producătorul declară faptul că a aplicat toate directivele CE
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relevante. Un produs ce poartă marcajul CE beneficiază, prin urmare, de libera
circulaţie în interiorul Comunităţii.
De asemenea, mulţi comercianţi din interiorul şi exteriorul UE nu înţeleg întotdeauna
semnificaţia marcajului CE, iar un număr de produse ce poartă acest marcaj nu
respectă legislaţia. Aceste produse nu oferă, în mod normal, acelaşi nivel de
siguranţă ca cele conforme şi constituie, prin urmare, un risc major pentru
consumatori. În afară de aceasta, produsele neconforme pot fi obţinute la preţuri mai
scăzute. Această situaţie creează şi un avantaj concurenţial neloial pentru operatorii
care nu se conformează regulilor.
Propunerea de decizie privind un cadru comun pentru comercializarea pe piaţă a
produselor va simplifica procedurile variate de evaluare a conformităţii
produselor, cu scopul de a evita suprapunerile şi a reduce procedurile greoaie. De
asemenea, va prezenta prevederile armonizate pentru viitoarea legislaţie.
În paralel cu această propunere, Comisia va garanta totodată protecţia legală a
marcajului CE prin înregistrarea sa ca marcă colectivă. Această modalitate nouă de
protecţie va permite autorităţilor publice să întreprindă acţiuni rapide şi eficiente
împotriva abuzurilor. Va proteja de asemenea afacerile private care respectă regulile
împotriva comercianţilor necinstiţi care aplică marcajul CE pe un produs care nu
prezintă nivelul ridicat de protecţie cerut în Europa.
Propunerea de Regulament privind stabilirea cerinţelor pentru acreditare şi
supravegherea pieţei legate de plasarea pe piaţă a produselor va facilita evaluarea
conformităţii prin acreditarea laboratoarelor şi caselor de testare, astfel ca
certificatele şi rapoartele de testare emise de acestea să fie acceptate în toată Uniunea
Europeană.
În prim plan rămâne siguranţa consumatorului. Propunerea de Regulament privind
stabilirea cerinţelor pentru acreditare şi supravegherea pieţei legate de plasarea pe
piaţă a produselor va întări şi activităţile de supraveghere a pieţei în UE, astfel
încât produsele neconforme să fie uşor identificate şi retrase de pe piaţă.
5.3.

Asistarea cetăţenilor la transferul maşinii personale în alt stat membru
Comisia a promis în Agenda Cetăţenilor că va ridica anumite bariere pentru cetăţeni.
Barierele apar adeseori în momentul în care cetăţenii achiziţionează autovehicule din
alt stat membru. Deşi câteva măsuri (de exemplu, sistemul CE de omologare – tip
unitară a vehiculelor -WVTA – şi noul regulament privind exceptarea pe categorii)
au făcut ca achiziţionarea transfrontalieră a autovehiculelor să fie mult mai uşoară,
mulţi dintre cetăţeni se confruntă încă cu formalităţi inutile şi costuri suplimentare
pentru înmatricularea maşinii proprii sau transferarea acesteia în ţara lor de reşedinţă.
Numeroasele probleme practice cauzate de formalităţile birocratice de înmatriculare
constituie în continuare un impediment pentru achiziţionarea de către cetăţeni a unei
maşini din străinătate.
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Este posibil ca multe dintre aceste probleme să dispară pe termen lung, atunci când
toate maşinile vor avea un certificat de înmatriculare armonizat.
Ca urmare, Comisia a optat pentru publicarea unei comunicări interpretative privind
procedurile de înmatriculare a autovehiculelor originare din alt stat membru.
Această comunicare oferă o descriere generală completă a principiilor legilor CE
care se aplică înmatriculării autovehiculelor în alt stat membru decât cel din care
acesta a fost achiziţionat şi transferului înmatriculării între statele membre, în lumina
recentelor dezvoltări ale legislaţiei europene şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie.
Comunicarea va servi ca bază a unui ghid al cetăţenilor privind transferul de vehicule
în cadrul UE.
6.

CONCLUZIE
Una dintre principalele priorităţi ale Comisiei Europene este să facă piaţa internă a
mărfurilor să funcţioneze mai bine pentru întreprinderi şi cetăţeni deopotrivă.
Cerinţele fundamentale nu diferă foarte mult faţă de cele din 1985, când Comisia a
publicat Cartea sa albă privind finalizarea pieţei interne, şi nici de cele din 1993 când
a fost introdusă piaţa unică europeană. Acum, ca şi atunci, o piaţă integrată, fără
frontiere, reprezintă cea mai bună modalitate de a consolida competitivitatea
economiei europene. Prin urmare, o piaţă internă a mărfurilor mai eficientă
reprezintă un element critic în relansarea strategiei pentru locuri de muncă şi creştere
economică care să permită UE să concureze şi să aibă succes într-o economie
globalizată, unde principalii parteneri de tranzacţii au pieţe extinse şi unificate.
Aceste patru iniţiative reprezintă un pas important în această direcţie. Ele constituie o
parte importantă a noii strategii privind piaţa unică a secolului 21.
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