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MĂSURI DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR

Măsurile europene de protecție a consumatorilor vizează protecția sănătății și a
siguranței, precum 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

Să se asigure un 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, - și să se
amelioreze capacitatea 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 (2.2.4)
2. Produse alimentare (2.2.6)
3. Medicamente (2.2.5)
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.
În iunie 2021, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind siguranța generală
a produselor în vederea revizuirii Directivei privind siguranța generală a produselor
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(DSGP). Propunerea de regulament va asigura continuitatea DSGP, impunând ca
produsele de consum să fie „sigure”, stabilind anumite obligații pentru operatorii
economici, inclusiv piețele online, și stabilind dispoziții pentru elaborarea de standarde
în sprijinul cerinței generale de siguranță. Acesta va actualiza și va moderniza cadrul
general pentru siguranța produselor de consum nealimentare și va asigura condiții de
concurență echitabile pentru întreprinderi.
5. Siguranța produselor cosmetice, a explozivilor pentru utilizări civile și a jucăriilor
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 asigură siguranța produselor cosmetice, împreună
cu protecția consumatorilor, prevăzând indicarea listei de ingrediente și o etichetare
informativă. Majoritatea dispozițiilor din regulament au fost aplicabile începând de
la 11 iulie 2013. Cerințele de siguranță pentru explozivii pentru utilizări civile și
produsele similare sunt stabilite în Directivele 93/15/CEE, 2008/43/CE și 2004/57/
CE și în Decizia 2004/388/CE reformată de Directiva privind explozivii de uz civil
(2014/28/UE) și de Directiva privind articolele pirotehnice (2013/29/UE). Cerințele
privind siguranța jucăriilor sunt prevăzute în Directiva 2009/48/CE. Comitetul European
de Standardizare (CEN) elaborează și revizuiește standardele relevante.
6. Comunicații accesibile pentru întreprinderi și consumatori (2.1.8)
B. Protecția intereselor economice ale consumatorilor
1. Serviciile societății informaționale, comerțul electronic și plățile electronice și
transfrontaliere
Directiva 2000/31/CE (Directiva privind comerțul electronic) acoperă răspunderea
furnizorilor (cu sediul în UE) de servicii online, tranzacțiile electronice online
și alte activități online, precum furnizarea de informații de actualitate, baze de
date și servicii financiare, servicii profesionale, servicii de divertisment (video la
cerere), servicii de comercializare directă și publicitate și servicii de acces la
internet. Aceasta va fi modernizată prin viitorul act legislativ privind serviciile
digitale. Directiva (UE) 2015/2366 privind transferurile de fonduri transfrontaliere și
Regulamentul (UE) 2021/1230 privind plățile transfrontaliere garantează că taxele
pentru plățile transfrontaliere în euro sunt aceleași ca și pentru plățile efectuate în
această monedă în interiorul unui stat membru.
2. Televiziunea fără frontiere
Directiva 2010/13/UE 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)
a înlocuit Directiva 85/577/CEE a Consiliului și Directiva 97/7/CE. De asemenea, a
modificat Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele contractuale abuzive și
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Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și
garanțiile conexe. Directiva a consolidat drepturile consumatorilor, 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. 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.
Comunicarea 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
practicilor neloiale ale firmelor care editează anuare. La sfârșitul anului 2019, a
fost adoptată noua Directivă (UE) 2019/2161 în ceea ce privește o mai bună
asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor
și modernizarea acestor norme. Noua directivă a modificat Directiva 93/13/CEE
a Consiliului (privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii)
și Directivele 98/6/CE (privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor
produselor oferite consumatorilor), 2005/29/CE (privind practicile comerciale neloiale
ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori) și 2011/83/UE (privind
drepturile consumatorilor) ale Parlamentului European și ale Consiliului. În ceea ce
privește practicile neloiale, în aprilie 2022, Comisia pentru piața internă și protecția
consumatorilor (IMCO) a organizat o audiere publică privind respectarea drepturilor
consumatorilor atunci când fac cumpărături în afara UE, încercând să identifice
problemele pe care le au consumatorii atunci când cumpără în afara UE.
5. Răspunderea pentru produsele defectuoase și indicarea prețului
Directiva 1999/34/CE 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. Această directivă a fost actualizată în 2011, apoi
abrogată și înlocuită cu Directiva (UE) 2019/771.
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6. Creditele de consum și creditele ipotecare
Directiva 2008/48/CE prevede că 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 și pot rambursa anticipat creditul oricând doresc,
situație în care creditorul poate solicita o compensație echitabilă și justificată în mod
obiectiv. În iunie 2021, Comisia Europeană a propus o actualizare a normelor existente
(COM(2021)0347). Propunerea extinde domeniul de aplicare al actualei Directive
privind creditele de consum pentru a acoperi o gamă mai largă de produse care pot
prezenta un risc pentru consumatori. Aceasta promovează, de asemenea, o reducere
a volumului de informații furnizate consumatorilor în publicitate și se concentrează
asupra modului și momentului în care informațiile precontractuale sunt prezentate
consumatorilor. Propunerea îmbunătățește, de asemenea, normele prin care este
evaluată bonitatea și solicită statelor membre să promoveze educația financiară și să se
asigure că este pusă la dispoziția consumatorilor consilierea în materie de îndatorare.
Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri
imobile rezidențiale stabilește un cadru comun pentru contractele care au ca obiect
credite de consum garantate cu ipoteci sau având orice altă legătură cu o proprietate
imobiliară rezidențială. Aceasta își propune să creeze o piață unică eficientă a creditelor
ipotecare în beneficiul consumatorilor și stabilește condiții pentru asigurarea unui nivel
ridicat de profesionalism din partea creditorilor și a intermediarilor de credite[1].
7. Pachetele de vacanță și dreptul de folosință a bunurilor imobile pe durată limitată
Directiva (UE) 2015/2302 protejează drepturile de bază ale consumatorilor când își
rezervă un pachet de servicii turistice sau alte forme de servicii de călătorie combinate,
de exemplu atunci când se face o rezervare pe un site internet care combină un bilet
de avion și un sejur la hotel sau închirierea unei mașini. 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.
8. Transportul aerian
Regulamentele (CE) nr. 261/2004 și (CE) nr. 2027/97 (cu modificările ulterioare)
au stabilit 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 caz de accident. Regulamentul
(CE) nr. 80/2009 privind sistemele informatizate de rezervare (SIR) pentru produsele
de transport aerian prevede obligații pentru vânzătorii unui sistem (pentru a permite

[1]Printre studiile de cercetare relevante se numără Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers (Contribuție la creștere: Aspecte juridice ale protecției consumatorilor europeni), lucrare publicată pentru
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind
calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2019.
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accesul egal al oricărui transportator) și pentru transportatori (pentru a transmite
informațiile către toate sistemele cu aceeași grijă și promptitudine). Regulamentul
(CE) nr. 80/2009 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. 300/2008 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 a acoperit 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. Regulamentul (UE) 2017/1369 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 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 racorda 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 privința 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 tratamente
inechitabile, aprovizionarea cu energie și soluționarea litigiilor în materie de consum.
Au fost introduse îmbunătățiri suplimentare prin portalul digital unic [Regulamentul
(UE) 2018/1724].
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 98/257/CE, Decizia nr. 20/2004/CE și
Rezoluția Consiliului 2000/C 155/01 prevăd principiile de urmat în procedurile SAL,
destinate să garanteze în cazul fiecărui consumator soluții mai puțin costisitoare și
mai rapide. Directiva 2009/22/CE privind acțiunile în încetare în ceea ce privește
protecția intereselor consumatorilor 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
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competente împotriva încălcărilor normelor comise de operatorii comerciali din alte
țări. Directiva 2013/11/UE 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
privind soluționarea online a litigiilor permite consumatorilor și comercianților din UE să
soluționeze online litigii privind achizițiile naționale și transfrontaliere, prin intermediul
unei platforme de soluționare a conflictelor la nivelul UE 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.
3. Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
Directiva 2009/22/CE a armonizat acțiunile în încetare pentru protecția intereselor
colective ale consumatorilor. Directiva 2014/104/UE a asigurat faptul că orice persoană
care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislației în materie de concurență
își poate exercita efectiv dreptul de a solicita despăgubiri integrale. Directiva (UE)
2020/1828 a extins domeniul de aplicare al sistemului de acțiuni în încetare pentru a
acoperi diverse instrumente orizontale și sectoriale ale UE relevante pentru protecția
intereselor colective ale consumatorilor și a stabilit proceduri pentru acțiunile în
despăgubire.
D. Măsuri implementate după epidemia de COVID-19
Având în vedere numărul tot mai mare de nereguli în ofertele online din timpul
pandemiei, autoritățile de protecție a consumatorilor din statele membre, cu sprijinul
Comisiei, au emis o poziție comună privind cooperarea în materie de protecție a
consumatorului (CPC), prin care li se solicită platformelor online să ia măsuri eficace
pentru a elimina campaniile de marketing ilegale. O comunicare comună intitulată
„Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări
corecte” a evidențiat, de asemenea, necesitatea de a combate dezinformarea pentru
a proteja consumatorii.
Din cauza perturbărilor cauzate de reintroducerea controalelor la frontiere și a
restricțiilor de călătorie, Comisia a publicat, la 18 martie 2020, orientări pentru a se
asigura că drepturile consumatorilor din UE sunt aplicate în mod coerent în întreaga UE.
UE este singura regiune din lume în care cetățenii sunt protejați printr-un set complet
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de drepturi ale pasagerilor - indiferent dacă aceștia călătoresc cu avionul, cu trenul, cu
vaporul, cu autobuzul sau cu autocarul. Transportatorii trebuie să asigure rambursarea
(rambursarea contravalorii biletelor) sau redirecționarea pasagerilor ale căror călătorii
a fost anulate.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul este implicat activ în elaborarea și consolidarea legislației UE privind
protecția consumatorilor, asigurând totodată un echilibru între interesele piețelor și
cele ale consumatorilor. Măsurile de protecție a consumatorilor sunt cuprinse în Noua
agendă pentru protecția consumatorilor, 2020-2025, precum și în Noile avantaje pentru
consumatori, Pactul verde european și Planul de acțiune pentru economia circulară,
printre alte inițiative.
Tot consumatorii europeni sunt cei care beneficiază de pe urma acțiunilor și
instrumentelor menite să consolideze diferite aspecte ale pieței interne a UE. Printre
acestea se numără o gamă largă de instrumente dezvoltate în cadrul inițiativei
privind piața unică digitală, care combină măsuri orientate strict spre consumatori cu
măsuri de organizare a pieței: regulamentele privind tarifele de roaming, Regulamentul
privind promovarea conectivității la internet în comunitățile locale, Regulamentul
privind portabilitatea conținutului online, Regulamentul privind livrarea transfrontalieră
a coletelor, Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul privind
geoblocarea, Codul european al comunicațiilor electronice, Regulamentul privind fluxul
liber al datelor fără caracter personal și Directiva privind drepturile de autor pe piața
unică digitală[2].
Parlamentul a solicitat o revizuire a Directivei privind siguranța generală a produselor
în rezoluția sa din 25 noiembrie 2020 referitoare la siguranța produselor pe piața
unică. Parlamentul a îndemnat Comisia să actualizeze și să stabilească norme
aliniate de supraveghere a pieței atât pentru produsele armonizate, cât și pentru cele
nearmonizate introduse pe piață offline sau online, să le adapteze la era digitală și să
adapteze normele privind siguranța produselor pentru a face față provocărilor generate
de tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, produsele conectate și
robotica.
Parlamentul a organizat numeroase dezbateri privind protecția consumatorilor în
contextul revoluției digitale. La solicitarea Comisiei IMCO, la 18 februarie 2020, un
atelier intitulat „Legile comerțului electronic, adaptate erei digitale” a fost organizat de
Departamentul pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, fiind însoțit
de o serie de studii[3] referitoare la viitorul Act legislativ privind serviciile digitale. Experții
și părțile interesate au insistat asupra necesității de a institui măsuri ferme de protecție
a consumatorilor pentru piețele online prin Actul legislativ privind serviciile digitale.

[2]Printre studiile de cercetare relevante se numără Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers (Contribuție la creștere: Aspecte juridice ale protecției consumatorilor europeni), lucrare publicată pentru
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind
calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and
Consumer Protection (Actul legislativ privind serviciile digitale: Oportunități și provocări pentru piața unică digitală și protecția
consumatorilor), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de Departamentul tematic
pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
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Recent, s-a realizat o gamă largă de cercetări în domeniul protecției consumatorilor.
La 27 octombrie 2020, un studiu[4] intitulat „Loot boxes in online games and their
effect on consumers, in particular young consumers” („Loot boxes” din jocurile online
și efectul acestora asupra consumatorilor, în special asupra consumatorilor tineri) a
fost prezentat deputaților și a fost urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri. „Loot
boxes” sunt caracteristici ale jocurilor video care sunt accesate, de obicei, în timpul
jocului sau care pot fi plătite în mod opțional cu bani reali. Întrucât recurg la mecanisme
de recompensare aleatorie, există temerea că „loot boxes” pot fi o posibilitate de acces
la jocurile de noroc și pot fi deosebit de dăunătoare pentru tinerii consumatori.
Un briefing[5] publicat în ianuarie 2021, intitulat „Reimbursement and compensation in
case of transport cancellation or delay: rights and their enforcement”, prezintă drepturile
consumatorilor în temeiul legislației UE în cazul anulării transportului, referindu-se în
mod specific la pandemia de COVID-19, și oferă orientări practice pentru consumatori.
Un studiu[6] privind impactul publicității direcționate asupra agențiilor de publicitate,
accesului pe piață și alegerilor consumatorilor a analizat dinamica pieței publicității
online. În ceea ce privește protecția consumatorilor, acesta a analizat modul în
care caracteristici precum publicitatea personalizată, publicitatea microdirecționată
și comportamentală și „nudging” (atenționare) digital pot influența prețurile și
opțiunea consumatorilor. Studiul a constatat că tehnicile de direcționare pot aduce
beneficii consumatorilor prin adaptarea reclamelor la interesele lor. Cu toate acestea,
publicitatea direcționată ridică și o serie de preocupări. Printre acestea se numără
lipsa de transparență în ceea ce privește utilizarea datelor consumatorilor, vizarea
grupurilor vulnerabile de consumatori și caracteristicile de proiectare care urmăresc să
îi îndrume pe consumatori să ia decizii în contradicție cu interesele lor (elemente de
design manipulator). În special în ceea ce privește elementele de design manipulator,
în martie 2022, Comisia IMCO a organizat o audiere publică cu scopul de a identifica
riscurile pe care această practică le implică pentru consumatori.
La 28 octombrie 2021, Comisia IMCO a organizat o audiere publică privind produsele
cu dublu standard de calitate pe piața unică. Experții (de exemplu, din partea asociațiilor
de consumatori și a organizațiilor de întreprinderi) au subliniat provocările pe care
le-au creat practicile cu dublu standard de calitate, atât pentru consumatori, cât și
pentru industrie, de exemplu în ceea ce privește informarea consumatorilor cu privire
la diferențierea bunurilor. Aceștia au discutat, de asemenea, despre modalitățile de
sensibilizare a consumatorilor cu privire la această chestiune.

[4]Cerulli-Harms, A. et al., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers, („Loot
boxes” din jocurile online și efectul acestora asupra consumatorilor, în special asupra consumatorilor tineri), lucrare publicată
pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și
privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
[5]Maciejewski, M. et al., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement (Rambursarea și compensarea în caz de anulare sau întârziere a transportului: drepturi și asigurarea respectării
lor), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de Departamentul tematic pentru politici
economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2021.
[6]Fourberg, N et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (Publicitatea online: impactul publicității direcționate asupra agențiilor de publicitate, accesului pe piață și alegerilor
consumatorilor), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de Departamentul tematic
pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2021.
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O lună mai târziu, la 9 decembrie 2021, Comisia IMCO a votat proiectul de raport de
punere în aplicare a Directivei privind siguranța jucăriilor pentru a se asigura că numai
jucăriile sigure pot fi introduse pe piața Uniunii.
În februarie 2022, a fost publicat un studiu[7] privind impactul influențatorilor asupra
publicității și protecției consumatorilor pe piața unică. Acesta investighează în ce
măsură influențatorii sunt responsabili de difuzarea de informații înșelătoare și
de promovarea produselor nesigure. Sectorul marketingului influențatorilor, care a
crescut semnificativ în ultimii ani, utilizează adesea mesaje înșelătoare pentru a
atrage consumatorii vulnerabili. Acordurile politice provizorii recente referitoare la
Actul legislativ privind serviciile digitale și Regulamentul privind piețele digitale se
axează pe creșterea transparenței și, respectiv, pe reglementarea controlorilor fluxului
de informație (platforme online), două domenii sensibile în sfera de activitate a
influențatorilor.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. et. al., „The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single
Market” (Impactul influențatorilor asupra publicității și a protecției consumatorilor pe piața unică), lucrare publicată pentru
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind
calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2022.
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