
REGULAMENTUL (UE) 2019/1020 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de 

modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 

și (UE) nr. 305/2011 

 

Articolul 3 litera 11) - „furnizor de servicii de logistică” înseamnă orice persoană fizică sau 

juridică care oferă, în cursul activității comerciale, cel puțin două dintre următoarele servicii: 

depozitare, ambalare, adresare și expediere fără a avea proprietatea asupra produselor 

respective, cu excepția serviciilor poștale definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 97/67/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului, a serviciilor de livrare de colete definite la articolul 

2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului și a 

oricăror alte servicii poștale sau de transport de mărfuri. 

 

Articolul 4 

(1) - Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii, un 

produs […] poate fi introdus pe piață numai în cazul în care există un operator economic 

stabilit în Uniune care este responsabil pentru sarcinile stabilite la alineatul (3) cu 

privire la produsul respectiv. 

(2) - În sensul prezentului articol, operatorul economic menționat la alineatul (1) înseamnă 

oricare dintre următoarele:  

(a) un producător stabilit în Uniune;  

(b) un importator, atunci când producătorul nu este stabilit în Uniune;  

(c) un reprezentant autorizat care dispune de un mandat scris din partea 

producătorului care desemnează respectivul reprezentant autorizat prin care i se cere să 

îndeplinească sarcinile stabilite la alineatul (3) în numele producătorului; 

(d) un furnizor de servicii de logistică stabilit în Uniune în ceea ce privește produsele 

gestionate de acesta în cazul în care niciun alt operator economic, astfel cum este 

menționat la literele (a), (b) și (c), nu este stabilit în Uniune. 

 

Responsabilitățile furnizorilor de servicii de logistică sunt următoarele: 

 

➢ să verifice dacă declarația UE de conformitate și documentația tehnică au fost întocmite, 

să păstreze declarația UE de conformitate timp de 10 ani la dispoziția autorităților de 

supraveghere a pieţei și se să asigure că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția 

autorităților respective, la cererea acestora; 

➢ să prezinte autorității de supraveghere a pieței, în urma unei cereri motivate din partea 

acesteia, toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea 

produsului, în limba română sau engleză; 

➢ să informeze autoritățile de supraveghere a pieței atunci când consideră că un produs în 

cauză prezintă un risc; 

➢ să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței, inclusiv în urma unei cereri motivate 
care să garanteze că se iau măsuri corective imediate, necesare, pentru a remedia orice 
caz de neconformitate cu cerințele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 și 
Hotărârea Guvernului nr. 487/2016, cu modificările și completările ulterioare sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, pentru a reduce riscurile prezentate de produsul în cauză atunci 
când autoritățile de supraveghere a pieței le solicită acest lucru, ori din proprie inițiativă, 
atunci când consideră sau are motive să creadă că produsul în cauză prezintă un risc. 

 

De asemenea, denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și datele 
de contact, inclusiv adresa poștală, ale furnizorului de servicii de logistică trebuie indicate pe 
produs sau pe ambalajul acestuia, colet sau într-un document însoțitor. 


