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PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ UBICUĂ

Piața unică digitală stimulează economia, reduce impactul asupra mediului și
îmbunătățește calitatea vieții prin intermediul comerțului electronic și al e-guvernării.
Piața și serviciile guvernamentale evoluează de la platformele fixe la cele mobile
și devin din ce în ce mai omniprezente. Aceste evoluții necesită un cadru de
reglementare al UE pentru dezvoltarea tehnologiilor „cloud”, accesul transfrontalier
la conținuturi și accesul fără frontiere la transferul datelor pe dispozitivele mobile,
protejând în același timp viața privată, datele cu caracter personal și asigurând
securitatea cibernetică. Piața unică digitală europeană a jucat un rol esențial
în menținerea economiei UE și în sprijinirea locuitorilor UE pe parcursul crizei
COVID-19. Actul legislativ privind serviciile digitale (ASD) și Actul legislativ privind
piețele digitale (APD) sunt două dosare care urmează să revoluționeze piața unică
digitală în următorii ani.

TEMEI JURIDIC

Articolul 4 alineatul (2) litera (a) și articolele 26, 27, 114 și 115 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Scopul pieței unice digitale este, în esență, acela de a înlătura barierele naționale din
calea tranzacțiilor care se desfășoară online. Aceasta se bazează pe conceptul de
piață comună, menită să elimine barierele comerciale dintre statele membre, pentru
a crește prosperitatea economică și a contribui la o „uniune tot mai profundă între
popoarele Europei”, care s-a dezvoltat ulterior într-un concept de piață internă, definită
ca „un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor,
a serviciilor și a capitalurilor este asigurată”. În continuarea Strategiei de la Lisabona[1],
Strategia Europa 2020 a introdus Agenda digitală pentru Europa[2] drept una dintre cele
șapte inițiative emblematice, recunoscând rolul-cheie de catalizator pe care utilizarea
tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să îl joace dacă UE dorește să-
și realizeze cu succes ambițiile pentru 2020 (2.4.3). În Strategia sa privind piața unică

[1]Scopul Strategiei de la Lisabona era de a transforma Uniunea Europeană în „cea mai competitivă și dinamică economie
bazată pe cunoaștere la nivel mondial, capabilă de o creștere economică sustenabilă, cu locuri de muncă mai multe și mai bune
și o mai mare coeziune socială”.
[2]A se vedea „Conturarea viitorului digital al Europei” (Shaping Europe’s digital future).
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digitală (COM(2015)0192) și, mai recent, în Programul pentru Europa 2019-2024[3] al
Președintei Comisiei, Comisia a recunoscut caracterul prioritar al pieței unice digitale.
Piața unică digitală are potențialul de a îmbunătăți accesul la informații, de a spori
eficiența prin costuri mai reduse ale tranzacțiilor, un consum dematerializat și o
amprentă ecologică redusă, precum și de a introduce modele administrative și de
afaceri îmbunătățite[4]. Dezvoltarea comerțului electronic generează beneficii concrete
pentru consumatori, cum ar fi noi produse cu o evoluție rapidă, prețuri mai scăzute,
o ofertă mai variată și o mai bună calitate a bunurilor și a serviciilor, deoarece duce
la intensificarea comerțului transfrontalier și la compararea mai simplă a ofertelor. În
plus, dezvoltarea serviciilor de e-guvernare facilitează conformitatea online și accesul
la locuri de muncă și oportunități de afaceri atât pentru rezidenții UE, cât și pentru
întreprinderi.

REALIZĂRI

Având în vedere că nu a fost încă fructificat întregul potențial al pieței interne,
Parlamentul, Consiliul și Comisia au depus eforturi de a o relansa și de a plasa
populația, consumatorii și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) în centrul politicii
privind piața unică[5]. Piața unică digitală joacă un rol central în cadrul acestor eforturi.
În comunicarea sa intitulată „Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020), Comisia a prezentat
șapte inițiative emblematice - inclusiv agenda digitală - al căror scop este de a
transforma Europa „într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii,
caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și
coeziune socială”.
Aceste comunicări ale Comisiei și Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2010
referitoare la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor au pregătit terenul
pentru o comunicare intitulată „Către un Act privind piața unică” (COM(2010)0608),
în cadrul căreia Comisia prezintă o serie de măsuri destinate să stimuleze economia
UE și să creeze locuri de muncă. În octombrie 2012, Comisia a prezentat un al
doilea set de propuneri - Actul privind piața unică II (COM(2012)0573) - care cuprinde
12 acțiuni-cheie axate pe patru vectori esențiali de creștere, ocupare a forței de
muncă și încredere: rețelele integrate, mobilitatea transfrontalieră a persoanelor și
întreprinderilor, economia digitală și măsurile care sporesc coeziunea și avantajele
consumatorilor.
La 6 mai 2015, Comisia a adoptat Strategia privind piața unică digitală, care se bazează
pe trei piloni: (1) îmbunătățirea accesului consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri
și servicii digitale în întreaga UE; (2) crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de

[3]A se vedea „A Union that strives for more – My agenda for Europe: political guidelines for the next European Commission
2019-2014”.
[4]A se vedea Maciejewski, M. et al., Streaming and Online Access to Content and Services (Streamingul și accesul online la
conținut și servicii), publicație pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), Departamentul tematic
pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2014.
[5]Eforturile anterioare aveau ca scop îmbunătățirea funcționării pieței interne și asigurarea protecției consumatorilor, prin
intermediul, spre exemplu: al Directivei privind protecția datelor (95/46/CE), al Directivei privind comerțul electronic (2000/31/
CE), al pachetului de acte privind telecomunicațiile, care include Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice
(2002/58/CE), al Directivei privind serviciile de plată (2007/64/CE), al Directivei privind drepturile consumatorilor (2011/83/UE) și
al Regulamentului privind roamingul (531/2012).
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concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare;
(3) valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale. De
la publicarea strategiei, Comisia a depus o serie de propuneri legislative vizând
realizarea pieței unice digitale. Noile propuneri legislative aveau scopul de a aborda
chestiuni precum geoblocarea nejustificată (COM(2016)0289), livrarea transfrontalieră
a coletelor (COM(2016)0285), portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut
online (COM(2015)0627), o revizuire a Regulamentului privind cooperarea în materie
de protecție a consumatorului (COM(2016)0283), serviciile mass-media audiovizuale
(COM(2016)0287), contractele de vânzare online și alte tipuri de contracte de vânzare
la distanță de bunuri (COM(2015)0635) și contractele de furnizare a conținutului digital
(COM(2015)0634). Comisia a publicat, de asemenea, o serie de comunicări în care
explica viitoarele abordări în materie de politici, de exemplu cu privire la platformele
online (COM(2016)0288).
În 2018, Comisia și-a prezentat strategia privind inteligența artificială pentru Europa
(COM(2018)0237) și a convenit asupra unui plan coordonat cu statele membre[6].
În aprilie 2019, Grupul de experți la nivel înalt privind inteligența artificială și-a
prezentat Orientările în materie de etică pentru o inteligență artificială (IA) fiabilă, iar, în
februarie 2020, Comisia a prezentat Cartea sa albă „Inteligența artificială - O abordare
europeană a excelenței și a încrederii” (COM(2020)0065), precum și comunicările sale
„Conturarea viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067) și „O strategie europeană
privind datele” (COM(2020)0066).
La 8 aprilie 2020, Comisia a emis o recomandare privind un set comun de instrumente
la nivelul Uniunii pentru utilizarea tehnologiei și a datelor în scopul de a combate criza
provocată de pandemia de COVID-19 și de a ieși din această criză.
În mai 2020, Comisia a anunțat în comunicarea sa intitulată „Acum este momentul
Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua
generație” (COM(2020)0456) că piața unică digitală va fi un pilon al planului UE de
redresare după criza provocată de COVID-19. Se va axa asupra următoarelor aspecte:
(1) investiții pentru o mai bună conectivitate; (2) o prezență industrială și tehnologică
mai puternică în părțile strategice ale lanțului de aprovizionare (de exemplu, IA,
securitatea cibernetică, 5G, infrastructura de tip cloud); (3) o economie reală a datelor
și spații europene comune ale datelor și (4) medii de afaceri mai echitabile și mai
favorabile.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a jucat un rol de lider în relansarea pieței interne, fiind un susținător fervent
al pieței unice digitale și un actor implicat puternic în stabilirea agendei pentru piața
unică digitală.
În rezoluția sa din 20 aprilie 2012 intitulată „O piață unică digitală competitivă -
guvernarea electronică, un vârf de lance”, s-a subliniat nevoia instituirii unui cadru
legal clar și coerent pentru recunoașterea reciprocă a autentificării, identificării și
semnăturilor electronice, care este necesar pentru a asigura funcționarea serviciilor

[6]Comunicatul de presă al Comisiei Europene din 7 decembrie 2018 intitulat „Statele membre și Comisia vor colabora pentru a
îmbunătăți inteligența artificială «fabricată în Europa»”.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0627%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0283&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0287&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0635&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0288&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1582551099377&uri=CELEX%3A52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020H0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52012IP0140
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_6689
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_6689


Fişe tehnice UE - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

administrative transfrontaliere în întreaga UE. La 11 decembrie 2012, Parlamentul
a adoptat două rezoluții nelegislative legate de piața internă, una referitoare la
finalizarea pieței unice digitale, iar a doua referitoare la Strategia privind libertatea
digitală în politica externă a UE. În plus, Parlamentul a adoptat o rezoluție la 4 iulie
2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale, în care s-a pus accentul pe
fructificarea întregului potențial al pieței unice digitale, rezolvarea problemei deficitului
de competențe, îmbunătățirea încrederii, a securității și a încrederii consumatorilor,
crearea unei oferte atractive și legale de conținut digital și crearea unor servicii de
mobilitate și o dimensiune internațională.
Ca reacție la Strategia privind piața unică digitală, Parlamentul a adoptat rezoluția
din 19 ianuarie 2016, intitulată „Pregătirea unui act legislativ privind piața unică
digitală”, în care Comisia este invitată să pună capăt blocării geografice nejustificate,
să îmbunătățească accesul consumatorilor din UE la bunuri și servicii și să asigure
o protecție a consumatorilor echivalentă și adaptată viitorului (indiferent dacă acel
conținut digital este achiziționat online sau offline).- În rezoluție se solicita, de
asemenea, să se identifice soluții inovatoare pentru livrarea transfrontalieră a coletelor
pentru a îmbunătăți serviciile și a reduce costurile, să se elimine obstacolele din calea
IMM-urilor, a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor aflate în expansiune și
să se profite de ocaziile oferite de noile tehnologii TIC, precum tehnologiile de lucru
cu volume mari de date, cloud computingul, internetul obiectelor și imprimarea 3D.-
Parlamentul a susținut că, în ceea ce privește platformele online (cum ar fi motoarele
de căutare și magazinele de aplicații), ar trebui să se adopte în continuare o politică
favorabilă inovării care să faciliteze accesul pe piață și și-a exprimat susținerea pentru
o revizuire a Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice pentru a
asigura coerența dispozițiilor acesteia cu noile norme ale UE privind protecția datelor.
Parlamentul construiește piața unică digitală printr-o activitate legislativă intensă.
Legislația acoperă: introducerea unor garanții privind neutralitatea rețelei; eliminarea
tarifelor de roaming la 15 iunie 2017 [Regulamentul (UE) 2015/2120]; interzicerea
practicilor nejustificate de geoblocare [Regulamentul (UE) 2018/302]; introducerea
unui portal digital unic (Regulamentul (UE) 2018/1724); adoptarea Directivei privind
măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare
viteză (Directiva 2014/61/UE), a Regulamentului privind identificarea electronică și
serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul
(UE) nr. 910/2014), a Directivei privind normele de securitate cibernetică (Directiva (UE)
2016/1148), a Directivei privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare
de conținut digital și de servicii digitale [Directiva (UE) 2019/770] și a Directivei privind
dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală [Directiva (UE) 2019/790].
Lucrările pregătitoare ale Grupului de lucru privind piața unică digitală stau la baza
realizărilor Parlamentului în domeniul digital, cu sprijinul cercetării[7] și al dovezilor
științifice. Studiile realizate pentru Parlament indică existența unui potențial major al

[7]Migliaccio, A. et al., Digital Single Market:boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market (Piața unică digitală: stimularea comerțului electronic și
combaterea discriminării consumatorilor în UE – a 8-a reuniune a Grupului de lucru IMCO privind piața unică digitală), publicație
pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), Departamentul tematic pentru politici economice,
științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2016.
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pieței unice digitale[8] în special de a reduce costurile și obstacolele[9] din UE pentru
consumatori și întreprinderi, economia UE devenind mai ecologică[10] și mai socială[11].
În UE, o mare parte din acest potențial poate fi atins prin dezvoltarea e-guvernării și a
serviciilor conexe[12] precum e-sănătatea.
Pachetul privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva (UE)
2016/680 garantează un acces mai facil la datele personale și la informații despre
modurile în care sunt prelucrate datele, un drept la portabilitatea datelor, un „drept
de a fi uitat” mai clar, precum și dreptul de a fi înștiințat când au fost atacate datele
personale. Regulamentul a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Statele membre au
avut obligația de a transpune directiva în legislația națională până la 6 mai 2018.
La 20 iunie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2019/1150
privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de
servicii de intermediere online. La 18 decembrie 2019, Parlamentul a adoptat o
rezoluție referitoare la modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor
de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, la autonomizarea cetățenilor
și la construirea unei societăți mai sănătoase.
Realizările legislative ale Parlamentului în domeniul pieței unice digitale contribuie
în fiecare an cu 177 de miliarde EUR la creșterea economică din UE. Potrivit unui
studiu[13] publicat în 2019, cele mai importante câștiguri aduse de legislația UE
se înregistrează în domenii precum comunicațiile și serviciile electronice europene
(86,1 miliarde EUR), fluxurile de date și inteligența artificială (51,6 miliarde EUR),
portalul digital unic (20 de miliarde EUR) și Regulamentul privind geoblocarea și
dispozițiile referitoare la platformele online (14 miliarde EUR). În rezoluția sa din
17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei
de COVID-19 și a consecințelor sale, Parlamentul a indicat că pachetul de redresare și
de reconstrucție în urma pandemiei COVID-19 va avea la bază transformarea digitală
pentru relansarea economiei.
Înainte de publicarea propunerii Comisiei privind IA, în aprilie 2021 (COM(2021)0206),
Parlamentul a înființat o Comisie specială pentru inteligența artificială în era digitală
(AIDA), cu scopul de a analiza impactul inteligenței artificiale asupra economiei UE.

[8]A se vedea Maciejewski, M. et al., Streaming and Online Access to Content and Services (Streamingul și accesul online la
conținut și servicii), publicație pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), Departamentul tematic
pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2014.
[9]Godel, M. I. et al., „Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market” (Reducerea costurilor și a barierelor
pentru întreprinderi pe piața unică), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor,
Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2016.
[10]Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation? (Legislația privind consumul sustenabil și
protecția consumatorilor – Cum poate fi promovat consumul sustenabil și o durată de viață mai lungă a produselor prin legislația
privind protecția consumatorilor?), publicație pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul
tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
[11]Liger, Q. et al., Social Economy (Economia socială), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția
consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European,
Luxemburg, 2016.
[12]van Veenstra, A. F. et al., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market (Dezvoltarea ubicuă a pieței unice
digitale), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici
economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2013.
[13]Scott Marcus, J. et al., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses (Contribuția la creștere: Piața unică digitală a Europei – Furnizarea de beneficii economice pentru
cetățeni și întreprinderi), publicație pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic
pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2019.
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La 20 octombrie 2020, a adoptat trei rezoluții care prezintă modul în care UE poate
reglementa cel mai bine IA, menținând totodată proprietatea intelectuală, standardele
etice și răspunderea civilă. Activitățile Parlamentului în domeniul inteligenței artificiale
sunt, de asemenea, susținute de cercetarea științifică[14].
La 21 aprilie 2022, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din cadrul Parlamentului
au organizat o audiere publică comună referitoare la propunerea de act legislativ
privind inteligența artificială, cu scopul de a analiza principalele chestiuni abordate în
propunerea Comisiei. În acest scop, a fost deja publicat un proiect de raport și au fost
depuse amendamente: votul final al Comisiei IMCO/LIBE este așteptat în octombrie
2022, iar votul în plen va avea loc în prima sesiune din noiembrie de la Strasbourg.
Accesul la informații privind actele cu putere de lege și normele administrative din
statele membre este esențial pentru buna funcționare a pieței unice digitale. La cererea
Comisiei IMCO, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind
calitatea vieții din cadrul Parlamentului a publicat, în noiembrie 2020, un studiu[15]

referitor la obstacolele juridice din statele membre în calea normelor privind piața unică.
Studiul a constatat că multe dintre obstacolele care împiedică piața unică digitală
să își atingă potențialul nu sunt specifice serviciilor digitale. Totuși, zeci de măsuri
legislative adoptate ca parte a Strategiei privind piața unică digitală au urmărit să
elimine obstacolele din calea vânzărilor online transfrontaliere. Lipsa unor informații
fiabile despre actele cu putere de lege și normele administrative din statele membre
reprezintă, de asemenea, o problemă, dar portalul digital unic [Regulamentul (UE)
2018/1724] va contribui la remedierea acestei situații atunci când va fi pe deplin
disponibil, la sfârșitul anului 2023. În plus, un studiu[16] pentru Comisia IMCO, publicat
în octombrie 2020, a examinat ghișeele unice și alte servicii de informare. A constatat
necesitatea unei monitorizări și aplicări îmbunătățite în coroborare cu dispozițiile
viitorului regulament privind portalul digital unic.
Pentru a accelera și mai mult procesul de instituire cu succes a pieței unice digitale,
Parlamentul a adoptat, la 20 octombrie 2020, un raport din proprie inițiativă referitor
la actul legislativ privind serviciile digitale, recomandând ca pachetul propus să
consolideze piața internă, garantând în același timp protecția consumatorilor, să
asigure tratamentul egal al activităților offline și online, să asigure transparența,
să respecte drepturile și libertățile fundamentale și să acopere activitățile entităților
stabilite în țări din afara UE dacă activitățile lor au legătură cu consumatorii din UE.
Rezoluția s-a bazat pe cercetările științifice efectuate în cadrul unui atelier[17] și pe o

[14]Maciejewski, M. et al., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection
(Inteligența artificială: Oportunități și provocări pentru piața internă și protecția consumatorilor), colecție de studii realizate pentru
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind
calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
[15]Dahlberg, E. et al., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Obstacolele juridice din statele membre pentru
normele pieței unice), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de către Departamentul
tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
[16]Salsas-Forn, P. et al., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market (Rolul
ghișeelor unice și al altor servicii de informare pe piața internă), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția
consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European,
Luxemburg, 2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (Norme privind comerțul electronic, adecvate pentru era digitală), lucrare
publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice,
științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
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serie de studii comandate de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
(IMCO).
La 15 decembrie 2020, Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului propunerea sa
de pachet legislativ referitoare la Actul privind serviciile digitale, în cadrul procedurii de
codecizie. Pachetul cuprinde două inițiative legislative: Actul legislativ privind serviciile
digitale (ASD) și Actul legislativ privind piețele digitale (APD). Principalele sale obiective
sunt de a crea un spațiu digital mai sigur în care sunt protejate drepturile fundamentale
ale utilizatorilor de servicii digitale și de a asigura condiții de concurență echitabile
necesare cu scopul de a stimula inovarea, creșterea economică și competitivitatea pe
piața unică europeană și la nivel mondial. La 16 mai 2022, Comisia IMCO a supus la
vot APD și a aprobat adoptarea acordului politic provizoriu. La 16 iunie 2022, IMCO a
aprobat acordul politic provizoriu referitor la ASD. Votul final în plen cu privire la cele
două acte a avut loc în iulie 2022. Odată adoptate oficial de către colegiuitorii UE,
ambele acte vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare
la 20 de zile de la publicare, urmând ca normele să producă efecte în termen de 15
luni de la intrarea în vigoare.
Un studiu[18] care prezintă relevanță pentru propunerile referitoare la ASD și APD a
analizat în mod specific efectele publicității direcționate asupra consumatorilor și a
pieței publicității. Alte informații de specialitate și referitoare la piață au fost obținute
prin intermediul unui atelier[19] care a analizat implicațiile și deficiențele propunerilor în
forma lor actuală, precum și prin intermediul unei audieri cu avertizoarea de integritate
Frances Haugen, care a fost angajată a Facebook și a elucidat unele dintre practicile
abuzive ale marilor companii din domeniul tehnologiei informației. Întrucât ambele
propuneri au inclus părți semnificative din textul raportului din proprie inițiativă al
Comisiei IMCO din octombrie 2020, Parlamentul a demonstrat că poate contribui la
stabilirea agendei legislative, în ciuda faptului că nu dispune în mod direct de un drept
de inițiativă.
Un studiu[20] privind impactul influențatorilor asupra publicității și a protecției
consumatorilor pe piața unică, publicat în februarie 2022, analizează măsura în care
influențatorii sunt responsabili de difuzarea de informații înșelătoare și de promovarea
unor produse nesigure. Se preconizează că informațiile oferite de acest studiu vor
avea un impact asupra viitoarei legislații în acest domeniu în a doua jumătate a
legislaturii. Sectorul marketingului influențatorilor, care a crescut semnificativ în ultimii
ani, utilizează adesea mesaje înșelătoare pentru a atrage consumatorii vulnerabili. Pe
de altă parte, ASD și APD se vor concentra pe creșterea transparenței și, respectiv,

[18]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.
[19]Wiewiorra, L. și Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – aforward-looking and consumer-
centred perspective (Actul privind serviciile digitale și Actul privind piețele digitale – o perspectivă orientată către viitor și axată
pe consumator), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru
politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2021.
[20]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, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții,
Parlamentul European, Luxemburg, 2022.
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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
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