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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la comunicarea 
intitulată „ O viziune a pieţei interne a produselor industriale " [COM(2014) 25final]. 

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte multe dintre 
concluziile comunicării. 

în comunicare se remarcă faptul că, pe piaţa internă a produselor industriale, mecanismele de 
asigurare a punerii în aplicare sunt foarte fragmentate. Pe de o parte, aceste mecanisme 
servesc la asigurarea aplicării corecte de către întreprinderi a legislaţiei Uniunii, ca 
instrument de protejare a intereselor publice importante, precum sănătatea şi siguranţa, 
protecţia mediului şi securitatea, precum şi protecţia consumatorilor. Pe de altă parte, 
mecanismele de asigurare a punerii în aplicare contribuie la eliminarea concurenţei neloiale şi 
la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru operatorii economici ale căror 
vânzări se efectuează prin canale tradiţionale şi/sau prin intermediul comerţului electronic. 

în urma concluziilor formulate în comunicarea menţionată mai sus, Comisia analizează 
modul în care ar trebui abordate anumite deficienţe din cadrul asigurării punerii în aplicare 
şi modul în care sancţiunile economice de natură administrativă sau civilă aplicate în caz de 
nerespectare a legislafiei de armonizare a Uniunii ar putea fi coordonate, simplificate sau ar 
putea deveni mai coerente, pentru a asigura tratamentul echitabil al tuturor întreprinderilor 
pe întreg teritoriul pieţei interne a produselor industriale. 

în acest scop, Comisia a început deja să strângă informaţii cu privire la punerea în aplicare 
a legislaţiei de armonizare a Uniunii şi la impunerea de sancţiuni în diferite state membre. 
Comisia ia act de preocupările exprimate de către Camera Deputaţilor şi va fi atentă în 
special să asigure respectarea pe deplin a principiului subsidiarităţii în orice eventuale 
inipative viitoare în acest context. 

Comisia este deja extrem de vigilentă cu privire la politicile anticoncurenţiale care ar putea 
fi utilizate de către întreprinderile mari împotriva IMM-urilor în domeniul inovării şi al 
viitorului digital. în acest domeniu, Comisia se axează pe stoparea comportamentului 
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anticoncurenţial, pe protejarea inovării şi a posibilităţilor de alegere ale consumatorilor şi 
pe asigurarea unor şanse egale în materie de concurenţă, 

în plus, legislaţia Uniunii referitoare la telefoanele mobile, tablete, tastaturi şi alte produse 
similare a fost recent revizuită şi prevede un nivel foarte ridicat de protecţie. Cu toate 
acestea, Comisia va urmări îndeaproape orice evoluţii viitoare cu privire la produsele care 
sunt folosite frecvent de către copii, dar care nu sunt special destinate acestora. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš($efčovič 
Vicepreşedinte 
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