
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1263 AL COMISIEI 

din 20 septembrie 2018 

de stabilire a formularelor pentru transmiterea informațiilor de către furnizorii de servicii de 
livrare de colete în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al 

Consiliului 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind 
serviciile de livrare transfrontalieră de colete (1), în special articolul 4 alineatul (4), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (UE) 2018/644 prevede dispoziții specifice pentru a stimula îmbunătățirea serviciilor de livrare 
transfrontalieră de colete, suplimentare celor stabilite în Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (2). Dispozițiile respective vizează îndeosebi supravegherea reglementară legată de serviciile de livrare 
de colete și transparența tarifelor pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete. 

(2)  Regulamentul (UE) 2018/644 prevede că furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să transmită autorității 
naționale de reglementare a statului membru în care sunt stabiliți informații despre propriile servicii-utilizând un 
formular elaborat de Comisie. 

(3)  Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/644 prevede transmiterea de informații cu privire la 
furnizorul de servicii de livrare de colete doar o singură dată și informarea autorității naționale de reglementare 
cu privire la orice modificare a respectivelor informații în termen de 30 de zile. Articolul 4 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) 2018/644 prevede transmiterea anuală de informații privind activitățile furnizorului de 
servicii de livrare de colete. Prin urmare, este adecvat să se stabilească două formulare separate pentru 
transmiterea informațiilor respective. 

(4)  Pentru a evita dubla contabilizare a coletelor, furnizorii de servicii de livrare de colete, atunci când transmit 
informații privind numărul coletelor manipulate și cifra de afaceri privind coletele manipulate pe parcursul anului 
calendaristic precedent, ar trebui să indice dacă serviciile de livrare de colete sunt contractate cu expeditorul sau 
sunt gestionate în numele unui alt furnizor de servicii de livrare de colete. Ei ar trebui să precizeze, de asemenea, 
dacă coletele sunt expediate spre sau primite de la destinații din interiorul sau din exteriorul Uniunii, întrucât 
acest lucru va avea un impact asupra etapelor din cadrul lanțului de livrare poștală pe care le asigură furnizorul 
respectiv. 

(5)  Dat fiind că informațiile solicitate urmează să fie prelucrate de autoritățile naționale de reglementare ale statelor 
membre și având în vedere expertiza respectivelor autorități, formularele au fost elaborate în strânsă legătură cu 
Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale. 

(6)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 21 
din Directiva 97/67/CE, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Formularele pentru transmiterea informațiilor menționate la articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 
2018/644 sunt stabilite în anexele I și II la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

21.9.2018 L 238/65 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 112, 2.5.2018, p. 19. 
(2) Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței 

interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 15, 21.1.1998, p. 14). 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 20 septembrie 2018. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  

21.9.2018 L 238/66 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



ANEXA I 

21.9.2018 L 238/67 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



ANEXA II 

21.9.2018 L 238/68 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



21.9.2018 L 238/69 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



21.9.2018 L 238/70 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    
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