OBLIGAłIILE
operatorilor economici
conform dispoziŃiilor de referinŃă pentru legislaŃia comunitară de armonizare
pentru produse, prevăzute de DECIZIA nr. 768/2008/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea
produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului
DECIZIA nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008
privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei
93/465/CEE a Consiliului stabileşte cadrul comun al principiilor generale şi al
dispoziŃiilor de referinŃă pentru elaborarea legislaŃiei comunitare de armonizare a
condiŃiilor pentru comercializarea produselor („legislaŃia comunitară de armonizare”).
Principii generale
(1) Produsele introduse pe piaŃa comunitară trebuie să fie în conformitate cu întreaga
legislaŃie aplicabilă.
(2) Atunci când introduc produse pe piaŃa comunitară, operatorii economici sunt
responsabili, în raport cu rolurile pe care le au în lanŃul de distribuŃie, pentru
conformitatea produselor lor cu întreaga legislaŃie aplicabilă.
(3) Operatorii economici răspund, de asemenea, pentru garantarea faptului că toate
informaŃiile pe care le oferă cu privire la produsele lor sunt corecte, complete şi în
conformitate cu normele comunitare aplicabile.
ObligaŃiile producătorilor
(1) Atunci când introduc produsele lor pe piaŃă, producătorii se asigură că produsele lor
au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinŃele stabilite în standardele
armonizate şi în specificaŃiile tehnice aplicabile produsului.
(2) Producătorii întocmesc documentaŃia tehnică solicitată şi efectuează sau au efectuat
procedura aplicabilă de evaluare a conformităŃii.
În cazul în care s-a demonstrat conformitatea produsului cu cerinŃele aplicabile prin
procedura memŃionată, producătorii întocmesc o declaraŃie CE de conformitate şi aplică
marcajul de conformitate.
(3) Producătorii păstrează documentaŃia tehnică şi declaraŃia CE de conformitate pentru o
perioadă de timp după introducerea pe piaŃă a produsului, stabilită în funcŃie de ciclul de
viaŃă al produsului şi de nivelul de risc.
(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a
producŃiei în serie. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile
produsului şi modificările standardelor armonizate sau ale specificaŃiilor tehnice, în
raport cu care se declară conformitatea unui produs, se iau în considerare în mod
corespunzător.
Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, producătorii
testează prin eşantionare produsele comercializate, pentru a proteja sănătatea şi siguranŃa
consumatorilor, investigând şi, după caz, Ńinând un registru de plângeri, produse
neconforme şi rechemări ale unor produse, şi informează distribuitorii privind orice astfel
de activităŃi de monitorizare.

(5) Producătorii se asigură faptul că produsele lor poartă tipul, lotul sau numărul de serie
sau alt element de identificare. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest
lucru, producătorii se asigură că informaŃia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau întrun document care însoŃeşte produsul.
(6) Producătorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau
marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaŃi sau, dacă acest lucru nu este
posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoŃeşte produsul. Adresa trebuie să indice
un singur punct de contact pentru producător.
(7) Producătorii se asigură că produsul este însoŃit de instrucŃiuni şi informaŃii de
siguranŃă, într-o limbă care poate fi uşor înŃeleasă de către consumator şi alŃi utilizatori
finali, după cum se stabileşte de către statul membru în cauză.
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus
pe piaŃă nu este conform legislaŃiei comunitare de armonizare aplicabile, iau de îndată
măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, pentru a-l
retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un
risc, producătorii informează imediat în acest sens autorităŃile naŃionale competente din
statele membre în care au pus la dispoziŃie pe piaŃă produsul, indicând detaliile, în special
cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorităŃi naşionale
competente, furnizează acesteia toate informaŃiile şi documentaşia necesară pentru a
demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi uşor înŃeleasă de către
autoritatea în cauză. Aceştia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu
privire la orice acŃiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe
care aceştia le-au introdus pe piaŃă.
ObligaŃiile reprezentanŃilor autorizaŃi
(1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. ObligaŃiile
stabilite la articolul la alineatul (1) de la „ObligaŃiile producătorilor” şi întocmirea
documentaŃiei tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
(2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la
producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puŃin
următoarele:
(a) să pună declaraŃia CE de conformitate şi documentaŃia tehnică la dispoziŃia
autorităŃilor naŃionale de supraveghere pentru o perioadă de timp după introducerea pe
piaŃă a produsului, stabilită în funcŃie de ciclul de viaŃă al produsului şi de nivelul de risc.
(b) în urma unei cereri motivate din partea autorităŃii naŃionale competente, să furnizeze
acestei autorităŃi toate informaŃiile şi documentaŃia necesară pentru a demonstra
conformitatea unui produs;
(c) să coopereze cu autorităŃile naŃionale competente, la cererea acestora, cu privire la
orice acŃiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele acoperite
de mandatul lor.
ObligaŃiile importatorilor
(1) Importatorii introduc pe piaŃa comunitară numai produse conforme.
(2) Înainte de introducerea unui produs pe piaŃă, importatorii garantează că procedura
corespunzătoare de evaluare a conformităŃii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia

garantează că producătorul a întocmit documentaŃia tehnică, că produsul poartă marcajul
sau marcajele de conformitate impuse, că acesta este însoțit de documentele prevăzute şi
că producătorul a respectat cerinŃele prevăzute la alineatele (5) şi (6) de la „ObligaŃiile
producătorilor”.
Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu
standardele armonizate şi cu specificaŃiile tehnice aplicabile produsului, acesta nu poate
introduce produsul pe piaŃă înainte ca produsul să fie adus în conformitate. În plus, atunci
când produsul prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autorităŃile de
supraveghere a pieŃei în acest sens.
(3) Importatorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau
marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaŃi sau, dacă aceste lucru nu este
posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoŃeşte produsul.
(4) Importatorii se asigură că produsul este însoŃit de instrucŃiuni şi informaŃii de
siguranŃă, într-o limbă uşor înŃeleasă de către consumator şi alŃi utilizatori finali, după
cum se stabileşte de către statul membru în cauză.
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lor,
condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerinŃele stabilite
în standardele armonizate şi în specificaŃiile tehnice aplicabile produsului.
(6) În cazul în care acest lucru este considerat oportun în raport cu riscurile prezentate de
un produs, importatorii, pentru protecŃia sănătăŃii şi a siguranŃei consumatorilor, testează
prin eşantionare produsele comercializate, investigând şi, după caz, Ńinând un registru de
plângeri, produse neconforme şi rechemări ale unor produse şi informând distribuitorii
privind această monitorizare.
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus
pe piaŃă nu este conform legislaŃiei comunitare de armonizare aplicabile, iau de îndată
măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l
retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un
risc, importatorii informează imediat în acest sens autorităŃile naŃionale competente din
statele membre în care au pus la dispoziŃie pe piaŃă produsul, indicând detaliile, în special
cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(8) Importatorii păstrează o copie a declaraŃiei CE de conformitate la dispoziŃia
autorităŃilor de supraveghere a pieŃei pentru o perioadă de timp după introducerea pe
piaŃă a produsului, stabilită în funcŃie de ciclul de viaŃă al produsului şi de nivelul de risc.
şi se asigură că documentaŃia tehnică poate fi pusă la dispoziŃia acestor autorităŃi, la
cerere.
(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorităŃi naŃionale
competente, furnizează acesteia toate informaŃiile şi documentaŃia necesară pentru a
demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi uşor înŃeleasă de către
autoritatea în cauză. Aceştia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu
privire la orice acŃiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe
care aceştia le-au introdus pe piaŃă.
ObligaŃiile distribuitorilor
(1) În cazul în care pun la dispoziŃie un produs pe piaŃă, distribuitorii acŃionează cu grija
cuvenită privind cerinŃele aplicabile.

(2) Înainte de a pune la dispoziŃie un produs pe piaŃă, distribuitorii verifică dacă produsul
poartă marcajul sau marcajele de conformitate impuse şi dacă acesta este însoŃit de
documentele prevăzute şi de instrucŃiuni şi informaŃii de siguranŃă, într-o limbă uşor de
înŃeles de către consumatori şi alŃi utilizatori finali din statul membru în care produsul
este pus la dispoziŃie pe piaŃă, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinŃele
prevăzute la alineatele (5) şi (6) de la „ObligaŃiile producătorilor” şi la alineatul (3) de la
“ObligaŃiile importatorilor”.
Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu
standardele armonizate şi cu specificaŃiile tehnice aplicabile produsului, acesta nu pune la
dispoziŃie produsul pe piaŃă atât timp cât acesta nu a fost adus în conformitate. Mai mult,
atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau
importatorul în acest sens, precum şi autorităŃile de supraveghere a pieŃei.
(3) Distribuitorii asigură faptul că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lor,
condiŃiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerinŃele stabilite
în standardele armonizate şi în specificaŃiile tehnice aplicabile produsului.
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la
dispoziŃie pe piaŃă nu este conform legislaŃiei comunitare de armonizare aplicabile, se
asigură că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul
produs, pentru a-l retrage sau pentru al rechema, după caz. În plus, în cazul în care
produsul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autorităŃile
naŃionale competente din statele membre în care au pus la dispoziŃie pe piaŃă produsul,
indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective
luate.
(5) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorităŃi naŃionale
competente, furnizează acesteia toate informaŃiile şi documentaŃia necesară pentru a
demonstra conformitatea produsului. Aceştia cooperează cu autoritatea respectivă, la
cererea acesteia, cu privire la orice acŃiune de eliminare a riscurilor prezentate de
produsele puse la dispoziŃie pe piaŃă.
SituaŃiile în care obligaŃiile producătorilor se aplică importatorilor
şi distribuitorilor
Un importator sau un distribuitor este considerat producător, în sensul
prezentului şi este supus obligaŃiilor ce revin producătorului în temeiul articolului
“ObligaŃiile producătorilor”, atunci când introduce pe piaŃă un produs sub numele sau
marca sa sau modifică un produs deja introdus pe piaŃă într-o manieră care generează
posibilitatea ca conformitatea cu cerinŃele aplicabile să fie afectată.
Identificarea operatorilor economici
Operatorii economici transmit, la cerere, autorităților de supraveghere a pieŃei, în
perioada de timp după introducerea pe piaŃă a produsului, stabilită în funcŃie de ciclul de
viaŃă al produsului şi de nivelul de risc, datele de identificare ale:
(a) oricărui operator economic care le-a furnizat un produs;
(b) oricărui operator economic căruia i-a fost furnizat un produs.
DefiniŃii:
1. „punere la dispoziŃie pe piaŃă” înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuŃie, consum sau uz pe
piaŃa comunitară în cursul unei activităŃi comerciale, contra cost sau gratuit;

2. „introducere pe piaŃă” înseamnă punerea la dispoziŃie pentru prima dată a unui produs pe piaŃa
comunitară;
3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care se
proiectează sau se fabrică un astfel de produs şi care comercializează produsul în cauză sub numele sau
marca sa;
4. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit
un mandat scris din partea unui producător de a acŃiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
5.
„importator”
înseamnă
orice
persoană
fizică
sau
juridică
stabilită
în
Comunitate, care introduce pe piaŃa comunitară un produs dintr-o Ńară terŃă;
6. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanŃul de distribuŃie, alta decât producătorul
sau importatorul, care pune la dispoziŃie pe piaŃă un produs;
7. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;
8. „specificaŃie tehnică” înseamnă un document care stabileşte cerinŃele tehnice pe care trebuie să le
îndeplinească un produs, proces sau serviciu;
9. „standard armonizat” înseamnă standardul adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare
enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE pe baza unei cereri a Comisiei în conformitate cu articolul 6 din
respectiva directivă;
10. „evaluarea conformităŃii” înseamnă procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat că au fost
îndeplinite cerinŃele specificate pentru un produs, un proces, un serviciu, un sistem, o persoană sau un
organism;
11. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un produs care a fost pus deja la dispoziŃia
utilizatorului final;
12. „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziŃie pe piaŃă a unui produs
în lanŃul de distribuŃie;
13. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate
cu toate cerinŃele aplicabile stabilite în legislaŃia comunitară de armonizare care prevede aplicarea
respectivului marcaj pe produs;
14. „legislaŃia comunitară de armonizare” înseamnă orice legislaŃie comunitară care armonizează condiŃiile
de comercializare a produselor.

