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MĂSURI DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR

Măsurile europene de protecție a consumatorilor vizează protecția sănătății, a siguranței și a
intereselor economice și juridice ale consumatorilor europeni, indiferent de locul unde aceștia
locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături în UE. Dispozițiile UE reglementează atât tranzacțiile
fizice, cât și comerțul electronic și conțin norme de aplicabilitate generală însoțite de dispoziții
care vizează produse specifice, inclusiv medicamente, organisme modificate genetic, produse
din tutun, cosmetice, jucării și explozivi.

TEMEI JURIDIC

Articolele 114 și 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

OBIECTIVE

— asigurarea unui nivel comun ridicat de protecție împotriva riscurilor și amenințărilor la
adresa siguranței și a intereselor lor economice pentru toți consumatorii din Uniune,
indiferent de locul unde locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături în UE;

— creșterea capacității consumatorilor de a-și apăra propriile interese.

REALIZĂRI

A. Protecția sănătății și a siguranței consumatorilor
1. Măsurile luate de UE în domeniul sănătății publice și al tutunului (5.5.3)
2. Produse alimentare (5.5.5)
3. Medicamente (5.5.4)
4. Sistemul pentru siguranța generală a produselor și supravegherea pieței
Directiva 2001/95/CE instituie un sistem pentru siguranța generală a produselor care prevede că
orice produs de consum comercializat pe piață, chiar dacă nu intră sub incidența unei legislații
sectoriale specifice, trebuie să respecte totuși anumite standarde în ceea ce privește informarea
consumatorilor, măsurile necesare pentru a evita amenințările la adresa siguranței, monitorizarea
siguranței produselor și trasabilitatea. În cazul în care un produs prezintă o amenințare gravă care
necesită măsuri rapide, statul membru respectiv informează imediat Comisia prin intermediul
RAPEX, un sistem pentru schimbul rapid de informații dintre statele membre și Comisie.
5. Siguranța produselor cosmetice, a explozivilor pentru utilizări civile și a jucăriilor
Directiva privind produsele cosmetice (Directiva 76/768/CEE a Consiliului), împreună cu
toate modificările și adaptările acesteia, a fost înlocuită cu Regulamentul privind produsele
cosmetice [Regulamentul (CE) nr. 1223/2009]. Obiectivul acestuia este de a asigura siguranța
produselor cosmetice, precum și protecția consumatorilor, stabilind liste de ingrediente și o
etichetare informativă. Majoritatea dispozițiilor noului regulament erau aplicabile începând cu

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.5.3.pdf
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11 iulie 2013. Cerințele de siguranță pentru explozivii pentru utilizări civile și produsele similare
(precum articolele pirotehnice) sunt stabilite în Directivele 93/15/CEE, 2008/43/CE și 2004/57/
CE și în Decizia 2004/388/CE reformată recent de Directiva privind explozivii de uz civil
(2014/28/UE) și ulterior de Directiva privind articolele pirotehnice (2013/29/UE). Cerințele
privind siguranța jucăriilor (de exemplu, pericolele mecanice, toxicitatea și inflamabilitatea,
jucăriile prezente în produsele alimentare) sunt prevăzute de Directiva 2009/48/CE; Comitetul
European de Standardizare (CEN) elaborează și revizuiește standardele relevante.
6. Sistemele europene de supraveghere și schimb de informații
Deciziile 93/683 și 93/580 au stabilit un Sistem european de supraveghere a accidentelor la
domiciliu și în timpul liber (EHLASS), acesta fiind un sistem de informare privind accidentele
survenite la domiciliu și în contextul activităților din timpul liber, precum și un Sistem comunitar
pentru schimbul de informații între statele membre privind anumite produse care ar putea pune
în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor (cu excepția produselor farmaceutice sau a
produselor pentru utilizare comercială).
B. Protecția intereselor economice ale consumatorilor
1. Serviciile societății informaționale, comerțul electronic și plățile electronice și
transfrontaliere
Domeniul de aplicare a Directivei 2000/31/CE (Directiva privind comerțul electronic) include
răspunderea furnizorilor (cu sediul în UE) de servicii online (servicii între întreprinderi,
servicii între întreprinderi și consumatori și servicii furnizate gratuit beneficiarilor și finanțate,
de exemplu, prin intermediul veniturilor din publicitate sau al sponsorizării), tranzacțiile
electronice online (televânzări interactive de bunuri și servicii și, în special, centre de achiziții
online) și alte activități online, precum furnizarea de informații de actualitate, baze de date și
servicii financiare, servicii profesionale (precum cele prestate de avocați, medici, contabili și
agenți imobiliari), servicii de divertisment (video la cerere), servicii de comercializarea directă
și publicitate și servicii de acces la Internet. Directiva 97/5/CE privind transferurile de fonduri
transfrontaliere și Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 privind plățile transfrontaliere garantează
că taxele pentru plățile transfrontaliere în euro (transferul de fonduri transfrontaliere, operațiile
transfrontaliere de plăți electronice și cecurile transfrontaliere) sunt aceleași ca și pentru plățile
efectuate în această monedă în interiorul unui stat membru.
2. Televiziunea fără frontiere
Directiva 89/552/CEE (modificată prin Directiva 2007/65/CE) asigură libera circulație a
serviciilor de radiodifuziune, menținând în același timp anumite obiective de interes public,
cum ar fi diversitatea culturală, dreptul la replică, protecția consumatorilor și protecția
minorilor. Dispozițiile acesteia vizează, spre exemplu, reclamele la băuturi alcoolice, la tutun
și medicamente, teleshoppingul și programele care implică pornografie sau violențe extreme.
Evenimentele de importanță majoră pentru societate trebuie să fie difuzate gratuit și necodate,
chiar dacă drepturile exclusive au fost achiziționate de canalele TV cu plată.
3. Contractele de vânzare la distanță și contractele negociate în afara spațiilor comerciale,
vânzarea bunurilor de consum și garanțiile, clauzele contractuale abuzive
Începând din 13 iunie 2014, Directiva privind drepturile consumatorilor (2011/83/UE) din
25 octombrie 2011 a înlocuit Directiva 85/577/CEE a Consiliului și Directiva 97/7/CE
privind normele aplicabile contractelor la distanță și contractelor negociate în afara spațiilor
comerciale. De asemenea, aceasta a modificat Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind
clauzele contractuale abuzive și Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării
de bunuri de consum și garanțiile conexe. Directiva a consolidat drepturile consumatorilor,
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instituind norme privind informațiile care trebuie furnizate consumatorilor, reglementând
dreptul de retragere din contractele de acest tip și armonizând anumite prevederi contractuale.
Directiva 2002/65/CE reglementează comercializarea la distanță a serviciilor financiare pentru
consumatori.
4. Practicile comerciale neloiale și publicitatea înșelătoare și comparativă
Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de
consumatori interzice practicile înșelătoare și agresive, „practicile necinstite” (cum ar fi
vânzarea agresivă, marketingul înșelător și publicitatea neloială), precum și practicile care
utilizează constrângerea ca mijloc de vânzare (indiferent de locul în care are loc achiziția
sau vânzarea). Directiva include criterii pentru determinarea practicilor comerciale agresive
(hărțuire, constrângere și influență nejustificată) și o „listă neagră” a practicilor comerciale
neloiale. Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă interzice
publicitatea înșelătoare. Directiva prevede și condițiile în care este permisă publicitatea
comparativă. O comunicare a Comisiei din 27 noiembrie 2012 (COM(2012)0702) a propus
revizuirea Directivei 2006/114/CE pentru a corecta lacunele din text și a se axa pe problema
societăților care editează anuare profesionale înșelătoare.
5. Răspunderea pentru produsele defectuoase și indicarea prețului
Directiva 85/374/CEE, modificată prin Directiva 99/34/CEE, stabilește principiul răspunderii
obiective sau al răspunderii fără culpă a producătorului pentru pagubele cauzate de un produs
defectuos. Consumatorul păgubit care dorește o compensație trebuie să dovedească, în termen
de trei ani, paguba suferită, un defect al produsului și o legătură cauzală între acestea.
Directiva 98/6/CE privind prețurile unitare obligă comercianții să indice prețurile de vânzare
și prețurile pe unitate de măsură pentru a îmbunătăți și simplifica comparațiile de preț și
cantitate între produsele de pe piață. Directiva 1999/44/CE stabilește garanțiile produselor
pentru consumatori obligând comercianții care vând bunuri de consum în UE să remedieze
defectele care existau încă din momentul livrării, dar au devenit evidente în termen de doi ani.
6. Creditele de consum
Directiva 2008/48/CE vizează uniformizarea nivelului de protecție a drepturilor de care se
bucură consumatorii pe piața unică. Directiva prevede obligația de a oferi consumatorilor
informații cuprinzătoare, în timp util, înainte de încheierea contractului și, de asemenea, ca
parte integrantă a contractului de credit. Creditorii trebuie să utilizeze aceleași informații
standard la nivel european privind creditul de consum, respectiv un formular care conține
toate informațiile relevante legate de contract, inclusiv costul creditului și dobânda procentuală
anuală. Consumatorii au la dispoziție o perioadă de 14 zile după încheierea contractului în care
se pot retrage dintr-un contract de credit fără să fie obligați să își justifice decizia. De asemenea,
consumatorii pot rambursa anticipat creditul oricând doresc, situație în care creditorul poate
solicita o compensație echitabilă și justificată în mod obiectiv.
7. Pachetele de vacanță și dreptul de folosință a bunurilor imobile pe durată limitată
Directiva (UE) 2015/2302 protejează drepturile de bază ale consumatorilor la rezervarea unui
pachet de servicii turistice (inclusiv dreptul la informații complete înainte de rezervare, dreptul
de a transfera o rezervare către o altă persoană în cazul în care titularul nu poate pleca, dreptul
la rambursare și repatriere în cazul în care organizatorul dă faliment) sau alte forme de servicii
de călătorie combinate, de exemplu atunci când se face o rezervare, sub forma unei rezervări
personalizate efectuate pe un site internet care combină un bilet de avion și un sejur la hotel
sau închirierea unei mașini.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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Directiva 2008/122/CE privind dreptul de folosință a bunurilor imobile pe durată limitată,
produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung și contractele de revânzare și de
schimb prevede obligația comerciantului de a furniza informații privind elementele componente
ale contractului și dreptul consumatorului de a denunța unilateral contractul, fără costuri
suplimentare și fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice. Directiva conține și
o listă de verificare pentru informațiile precontractuale, prin utilizarea de formulare standard,
disponibile în toate limbile UE. La 12 martie 2014, Parlamentul a adoptat propunerea de
directivă privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, care va
abroga Directiva 90/314/CEE.
8. Transportul aerian
Regulamentele (CE) nr. 261/2004 și (CE) nr. 2027/97 (cu modificările ulterioare) stabilesc
norme comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în eventualitatea refuzului
la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și privind răspunderea
operatorilor de transport aerian (în ceea ce privește pasagerii și bagajele) în caz de accident.
Regulamentul (CEE) nr. 2299/89 (cu modificările ulterioare) privind sistemele informatizate
de rezervare (SIR) pentru produsele de transport aerian prevede obligații pentru vânzătorii
unui sistem (pentru a permite accesul egal al oricărui transportator) și pentru transportatori
(pentru a transmite informațiile către toate sistemele cu aceeași grijă și promptitudine).
Regulamentul (CEE) nr. 2409/92 a introdus criterii și proceduri comune care reglementează
stabilirea tarifelor serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri și de marfă percepute
de operatorii de transport aerian din UE. Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 (cu modificările
ulterioare) a introdus norme comune în domeniul standardelor de siguranță în aviația civilă, în
urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001.
9. Piețele energetice
Al treilea pachet de legislație privind piața energetică a UE (adoptat în 2009) a fost pus în
aplicare cu scopul de a îmbunătăți funcționarea pieței interne a energiei și de a soluționa
problemele structurale; acesta acoperea cinci domenii principale, inclusiv transparența sporită
pe piețele cu amănuntul, pentru a aduce beneficii consumatorilor. Directiva 2012/27/UE permite
consumatorilor să-și gestioneze mai bine consumul de energie prin asigurarea accesului simplu
și gratuit la datele privind consumul prin contoare individuale. Directiva 2010/30/UE urmărește
să garanteze că informațiile complexe cu privire la consumul de energie și performanța anumitor
aparate de uz casnic sunt prezentate într-o formă clară și ușor de înțeles, care să permită
consumatorilor să fie în măsură să cumpere produse în cunoștință de cauză, astfel încât să poată
alege cele mai eficiente aparate. În cadrul pieței interne a energiei a UE, toți cetățenii UE au
dreptul de a-și conecta domiciliul la rețelele energetice și de a alege în mod liber furnizorul de
gaze sau de electricitate dintre cei care oferă servicii în zonă.
10. Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net sau „euroghișeele”) și
portalul „Europa ta”
Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor oferă consumatorilor informații și asistență în
contextul tranzacțiilor transfrontaliere. Rețeaua conlucrează cu alte rețele europene, în special
FIN-NET (domeniul financiar), SOLVIT (piața internă) și Rețeaua Judiciară Europeană în
materie civilă și comercială.
Portalul „Europa ta” oferă consumatorilor informații cuprinzătoare cu privire la drepturile
contractuale, serviciile de telecomunicații și internet, produse și servicii financiare, posibile
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tratamente inechitabile, aprovizionarea cu energie și soluționarea litigiilor în materie de
consum[1].
C. Protecția intereselor juridice ale consumatorilor
1. Proceduri alternative de soluționare a litigiilor și soluționarea litigiilor online
Procedurile alternative de soluționare a litigiilor (SAL) sunt mecanisme extrajudiciare de
soluționare a litigiilor care ajută consumatorii și comercianții să își rezolve conflictele în
special prin intermediul unei părți terțe, cum ar fi un mediator, un arbitru sau un ombudsman.
Recomandarea nr. 98/257/CE, Decizia nr. 20/2004/CE și Rezoluția Consiliului 2000/C 155/01
din 25 mai 2000 prevăd principiile de urmat în procedurile SAL, destinate să garanteze în cazul
fiecărui consumator soluții mai puțin costisitoare și mai rapide. Directiva 98/27/CE privind
acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (cu modificările
ulterioare) armonizează legislația existentă la nivelul UE și la nivel național și, pentru a proteja
interesele colective ale consumatorilor, introduce „acțiunile în încetare”, care pot fi deschise la
nivelul instanțelor judecătorești naționale competente împotriva încălcărilor normelor comise
de operatori comerciali din alte țări. Directiva 2013/11/UE din 21 mai 2013 privind soluționarea
alternativă a litigiilor în materie de consum oferă consumatorilor posibilitatea de a se adresa
unor entități care oferă servicii fiabile în domeniul soluționării alternative a litigiilor pentru
toate tipurile de litigii contractuale dintre consumatori și întreprinderi, care pot viza o achiziție
efectuată online sau offline, la nivel național sau transfrontalier.
Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013
privind soluționarea online a litigiilor permite consumatorilor și comercianților din UE să
soluționeze online litigii privind achizițiile naționale și transfrontaliere, prin intermediul unei
platforme la nivelul UE de soluționare a conflictelor la care aceste entități au avut posibilitatea
de a se înscrie începând din februarie 2016.
2. Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială și obligația autorităților
naționale de a coopera
Decizia 2001/470/CE a creat o rețea judiciară europeană pentru a simplifica viața cetățenilor care
se confruntă cu litigii transfrontaliere, îmbunătățind mecanismele de cooperare judiciară dintre
statele membre în materie civilă și comercială și oferind cetățenilor informații practice pentru
a le facilita accesul la justiție. Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 a creat o rețea de autorități
naționale responsabile cu aplicarea efectivă a legislației UE privind protecția consumatorilor și,
începând cu 29 decembrie 2005, a impus acestor autorități obligația de a coopera pentru a asigura
aplicarea legislației UE în acest domeniu și, în cazul încălcărilor acestor norme în interiorul UE,
obligația de a pune capăt oricărei încălcări, utilizând instrumente juridice corespunzătoare, cum
ar fi acțiunile în încetare.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Procedura legislativă ordinară (în trecut codecizia) și extinderea domeniilor legislative în
care adoptarea actelor se face prin vot cu majoritate calificată în cadrul Consiliului au oferit
Parlamentului posibilitatea de a se implica activ în elaborarea și consolidarea legislației UE
privind protecția consumatorilor și în găsirea unui echilibru între interesele pieței și cele ale
consumatorilor. De exemplu, la 23 iunie 2011, Parlamentul a adoptat cu o majoritate covârșitoare
(615 de voturi pentru, 16 împotrivă și 21 abțineri) Directiva privind drepturile consumatorilor,
care a consolidat drepturile consumatorilor în ceea ce privește contractele negociate în afara
spațiului comercial/la distanță, a introdus o mai mare transparență a prețurilor, a interzis căsuțele

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm
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bifate din oficiu și a clarificat furnizarea de informații referitoare la conținutul digital, pentru
a stimula încrederea consumatorilor europeni. La 13 februarie 2013, la cererea Parlamentului,
Comisia a prezentat Pachetul de acte legislative privind siguranța produselor și supravegherea
pieței, al cărui obiectiv este îmbunătățirea sistemelor de supraveghere a pieței din statele
membre. Pachetul a fost adoptat de Parlament în plen la 15 aprilie 2014. Parlamentul a jucat,
de asemenea, un rol esențial în lărgirea domeniului de aplicare al Regulamentului privind
soluționarea online a litigiilor pentru a oferi cetățenilor europeni modalități ușor de accesat și
ieftine pentru soluționarea litigiilor.
Pe lângă responsabilitățile sale în ceea ce privește adoptarea actelor legislative, Parlamentul
organizează în mod regulat dezbateri privind aspecte care țin de protecția consumatorului, iar în
urma acestor dezbateri se pot adopta rezoluții fără caracter legislativ, cum ar fi cea din 4 februarie
2014 referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind practicile comerciale neloiale și cea
din 23 octombrie 2012 privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport.
Pentru informații mai detaliate, puteți consulta studiul pregătit de Comisia pentru piața internă
și protecția consumatorilor (IMCO) a Parlamentului intitulat „EU Mapping: Overview of
IMCO-related legislation” (Cartografierea UE: imagine de ansamblu asupra legislației conexe
IMCO)[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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