INSPECŢIA MUNCII

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.

Având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea
produselor, denumit regulament, menționăm că acesta se aplică de la 16 iulie 2021. Cu toate
acestea, începând cu 01 ianuarie 2021 vor intra în aplicare articolele 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36 privind asigurarea coordonată a aplicării legislației și cooperarea internațională,
precum și activități de finanțare.
Sarcinile operatorilor economici cu privire la produsele care fac obiectul anumitor acte din
legislația de armonizare a Uniunii sunt stabilite de prevederile prezentului regulament.
1. Sarcinile operatorilor economici
Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii, un produs
care face obiectul legislației Uniunii Europene poate fi introdus pe piață numai în cazul în
care există un operator economic stabilit în Uniune care este responsabil pentru sarcinile
stabilite cu privire la produsul respectiv.
În sensul prevederilor prezentului regulament, prin operator economic 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 cu privire la produsul respectiv 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
în regulament, nu este stabilit în Uniune.
Fără a aduce atingere obligațiilor operatorilor economici în temeiul legislației de armonizare a
Uniunii aplicabile, un operator economic îndeplinește următoarele sarcini:
(a) în cazul în care legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă produsului prevede o
declarație UE de conformitate sau o declarație de performanță și documentație tehnică,
verifică dacă declarația UE de conformitate sau declarația de performanță și documentația
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tehnică au fost întocmite, păstrează declarația de conformitate sau declarația de performanță
la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru perioada de timp prevăzută de
legislația respectivă și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția
autorităților respective, la cererea acestora;
(b) prezintă autorității de supraveghere a pieței, în urma unei cereri motivate din partea
acesteia, toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea
produsului, într-o limbă care poate fi ușor de înțeles de către autoritatea în cauză;
(c) atunci când consideră că un produs în cauză prezintă un risc, informează autoritățile de
supraveghere a pieței de acest fapt;
(d) cooperează 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 legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă
produsului în cauză 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 operatorul economic consideră sau are motive să creadă
că produsul în cauză prezintă un risc.
Fără a aduce atingere obligațiilor care revin operatorilor economici în temeiul legislației de
armonizare a Uniunii aplicabile, denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca
înregistrată și datele de contact, inclusiv adresa poștală, ale operatorului economic sunt
indicate pe produs sau pe ambalajul acestuia, colet sau un document de însoțire.
2. Reprezentantul autorizat
În sensul prevederilor prezentului regulament, reprezentantul autorizat este mandatat de
producător să îndeplinească sarcinile mai sus menționate, fără a aduce atingere oricăror alte
sarcini obligatorii în temeiul legislației de armonizare a Uniunii relevante. Reprezentantul
autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandat. Acesta furnizează autorităților de
supraveghere a pieței, la cerere, o copie a mandatului, într-o limbă a Uniunii stabilită de
către autoritatea de supraveghere a pieței. Reprezentanții autorizați dispun de mijloacele
adecvate pentru a-și putea îndeplini sarcinile.
3. Vânzările la distanță
Produsele oferite spre vânzare online sau prin alte mijloace de vânzare la distanță sunt
considerate ca fiind puse la dispoziție pe piață în cazul în care oferta este destinată
utilizatorilor finali din Uniune. O ofertă de vânzare este considerată destinată utilizatorilor
finali din Uniune dacă operatorul economic relevant își direcționează activitățile, prin orice
mijloace, către un stat membru.
4. Obligația de a coopera
Operatorii economici cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în ceea ce privește
măsurile care ar putea elimina sau reduce riscurile prezentate de produsele care au fost puse
la dispoziție pe piață de către acești operatori.
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Furnizorii de servicii ale societății informaționale cooperează cu autoritățile de supraveghere
a pieței, la cererea autorităților de supraveghere a pieței și în cazuri specifice, pentru a
facilita orice măsură luată pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru
reducerea riscurilor prezentate de un produs care este sau a fost oferit spre vânzare online
prin intermediul serviciilor lor.
5. Informarea operatorilor economici
În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1724, Comisia se asigură că portalul „Europa ta”
le oferă utilizatorilor un acces online facil la informațiile privind cerințele referitoare la
produse și drepturile, obligațiile și normele Uniunii care decurg din legislația de armonizare a
Uniunii.
Statele membre instituie proceduri pentru a furniza gratuit informații operatorilor economici,
la cererea acestora, cu privire la transpunerea și punerea în aplicare la nivel național a
legislației de armonizare a Uniunii aplicabile produselor. În acest scop, se aplică articolul 9
alineatele (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/515.
6. Activități comune pentru promovarea conformității
Autoritățile de supraveghere a pieței pot conveni cu alte autorități relevante sau cu
organizații care reprezintă operatori economici sau utilizatori finali să desfășoare activități
comune, cu scopul de a promova conformitatea, de a identifica situațiile de neconformitate, a
sensibiliza și furniza orientări în legătură cu legislația de armonizare a Uniunii și categorii
specifice de produse, în special categoriile de produse despre care se constată adesea că
prezintă un risc grav, inclusiv produsele oferite spre vânzare online.
Autoritatea de supraveghere a pieței în cauză și părțile implicate se asigură că acordul privind
activitățile comune nu duce la o concurență neloială între operatorii economici și nu
afectează obiectivitatea, independența și imparțialitatea părților.
O autoritate de supraveghere a pieței poate utiliza orice informație rezultată în urma
activităților comune desfășurate în cadrul oricărei investigații privind neconformitatea pe care
o identifică.
Autoritatea de supraveghere a pieței în cauză stabilește un acord privind activitățile comune,
inclusiv numele părților implicate, pune la dispoziția publicului respectivul acord și introduce
această înțelegere în sistemul de informații și comunicare.
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