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INTRODUCERE

În anul 2010, Comisia a lansat o consultare publică cu privire la viitorul comerțului electronic 
pe piața internă și la aplicarea Directivei privind comerțul electronic (Directiva 2000/31/CE). 
În cea de-a doua jumătate a anului 2011, pe baza rezultatului consultării, Comisia va lansa o 
Comunicare privind comerțul electronic, incluzând și impactul Directivei privind comerțul 
electronic. 

IMCO, bazându-se pe raportul său, care a stat la baza rezoluției PE referitoare la „Realizarea 
pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic”, adoptată în septembrie 2010, a instituit 
în martie 2011 un Grup de lucru pentru comerțul electronic. 

În timpul reuniunilor, acest grup de lucru a analizat situația actuală a comerțului electronic în 
Europa și barierele cu care ne confruntăm astăzi, precum și soluțiile posibile și măsurile 
necesare pentru a pune în aplicare o marcă europeană de încredere, inițiativă care a fost deja 
aprobată de Parlamentul European.

Comerțul electronic reprezintă un mijloc important de promovare a comerțului transfrontalier, 
îmbunătățind accesibilitatea populației Europei la produse mai variate, la produse de calitate 
mai bună, exercitând o concurență mai mare a prețurilor atât în mediul online, cât și în mediul 
offline. Cu toate acestea, la 10 ani de la adoptarea „Directivei privind anumite aspecte juridice 
ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic”, așa-numita 
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Directivă privind comerțul electronic, dezvoltarea comerțului electronic cu amănuntul rămâne 
limitată la mai puțin de 2 % din comerțul cu amănuntul european total. 

Directiva privind comerțul electronic

Directiva privind comerțul electronic, care este încă foarte actuală astăzi, își propune să 
elimine barierele din calea constituirii furnizorilor de servicii ai societății informaționale și a 
furnizării transfrontaliere de servicii online în cadrul pieței interne, oferind, prin urmare, 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât și cetățenilor. Neutră din punct de vedere 
tehnologic, aceasta acoperă un domeniu larg: nu numai comerțul electronic (între întreprinderi 
și între întreprinderi și consumatori) în sensul cel mai strict (inclusiv farmaciile online), ci și 
ziarele online, serviciile financiare online, serviciile aferente profesiilor reglementate etc. Cu 
toate acestea, jocurile de noroc online sunt excluse. 

Directiva, care tinde spre o armonizare maximă, are cinci dispoziții-cheie: 

 clauza referitoare la piața internă (articolul 3), care, deși sub rezerva unor derogări, 
oferă certitudinea juridică care este esențială pentru dezvoltarea serviciilor transfrontaliere 
online. Această clauză este altfel cunoscută ca „principiul țării de origine”: fiecare stat 
membru garantează că serviciile societății informaționale prestate de un furnizor de servicii 
stabilit pe teritoriul său respectă dispozițiile de drept intern aplicabile în statul membru în 
cauză și relevante pentru „domeniul coordonat”, chiar și când furnizează serviciul într-un alt 
stat membru. 

 cerințele care vizează facilitarea dezvoltării furnizorilor de servicii ai societății 
informaționale, creșterea încrederii și consolidarea securității juridice (articolul 4): și anume, 
interzicerea autorizărilor prealabile, obligația de a furniza informații și de a asigura 
transparența cu scopul de a asigura încrederea consumatorilor, precum și furnizarea unui 
cadru pentru comunicările comerciale (articolele 6-8). Elimină interdicția comunicării 
comerciale pentru profesiile reglementate, ceea ce le permite acestora să deschidă site-uri pe 
internet, și lasă la latitudinea asociațiilor profesionale reglementarea unor astfel de practici noi 
în codurile lor de conduită. 

 cadrul de reglementare pentru contractele de achiziții electronice (articolele 9-11), 
inclusiv armonizarea condițiilor necesare pentru încheierea unor astfel de contracte (de 
exemplu, obligația prestatorului de servicii de a confirma primirea comenzii 
clientului/utilizatorului fără întârzieri nejustificate și prin mijloace electronice). 

 reglementarea derogărilor în materie de răspundere a intermediarilor (secțiunea 4, 
articolele 12-15) cu scopul de a asigura, pe de o parte, prestarea de servicii de intermediere de 
bază care garantează libera circulație a informației în rețea și, pe altă parte, un cadru juridic 
care să permită dezvoltarea internetului și a comerțului electronic. 

 cooperarea administrativă [articolul 19 și articolul 3 alineatul (4)], atât între statele 
membre, cât și între statele membre și Comisia Europeană, cu scopul de a asigura punerea 
corespunzătoare în aplicare a directivei, prin asistență reciprocă și înființarea de puncte de 
contact. De asemenea, încurajează statele membre să informeze Comisia Europeană cu privire 
la deciziile administrative și judiciare importante luate pe teritoriul lor în privința litigiilor 
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legate de serviciile societății informaționale, precum și la practicile, uzanțele și cutumele 
referitoare la comerțul electronic. 

Consultarea publică a Comisiei Europene cu privire la viitorul comerțului electronic pe 
piața internă 

În consultarea sa, Comisia Europeană a încercat să studieze în detaliu diferitele motive care 
stau la baza elanului limitat al comerțului electronic, după cum se menționează în raportul de 
monitorizare a pieței cu amănuntul intitulat „Către o piață internă a comerțului și distribuției 
mai eficace și mai echitabilă până în 2020” (referitor la care IMCO tocmai a adoptat un raport 
la 25 mai 2011) și să evalueze punerea în aplicare a directivei, astfel cum a anunțat în 
Comunicarea intitulată „O agendă digitală pentru Europa”. 

Consultarea abordează o serie de subiecte:

- nivelul de dezvoltare, atât națională, cât și transfrontalieră, a serviciilor societății 
informaționale, 

- chestiuni privind punerea în aplicare a articolului 3 alineatul (4) de către statele membre 
(cooperarea administrativă), 

- restricțiile contractuale privind vânzările online transfrontaliere, 
- comunicările comerciale transfrontaliere online, în special ale profesiilor reglementate, 
- dezvoltarea serviciilor de presă online, 
- interpretarea dispozițiilor referitoare la răspunderea furnizorilor intermediari de servicii 

ai societății informaționale, 
- dezvoltarea serviciilor farmaceutice online, 
- soluționarea litigiilor online. 

Răspunsurile au trebuit să fie prezentate până la 15 octombrie 2010. Rezultatul acestei 
activități va fi luat în considerare în deliberările Comisiei în vederea adoptării în 2011 a unei 
comunicări privind comerțul electronic, incluzând impactul directivei privind comerțul 
electronic.

Contribuția Grupului de lucru al IMCO pentru comerțul electronic

La 28 februarie 2011, coordonatorii IMCO l-au mandatat pe Pablo Arias Echeverria, raportor 
pentru raportul intitulat „Realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic” să 
constituie un grup de lucru pentru comerțul electronic. Grupul de lucru a oferit un forum 
pentru un schimb de opinii între factorii de decizie din instituțiile europene și respectivele 
părți interesate în vederea analizării măsurilor necesare pentru a îmbunătăți comerțul 
electronic, pentru a spori încrederea consumatorilor și a aprofunda măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a unei inițiative privind marca europeană de încredere care a fost deja 
aprobată de Parlamentul European. 
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Procesele-verbale ale celor 4 reuniuni1 ale Grupului de lucru au fost reunite în această 
„Comunicare către membri”, care a fost tradusă în toate limbile. Principalele concluzii, 
precum și punctele care necesită o reflecție suplimentară în vederea unor măsuri viitoare cu 
privire la comerțul electronic, au fost reunite într-un document de lucru separat. Acestea vor fi 
prezentate în Comisia IMCO la 12 iulie. Rezultatele Grupului de lucru pentru comerțul 
electronic vor putea să servească, de asemenea, la informarea viitoarei comunicări. Piața 
online trebuie să fie transformată într-o șansă reală de a lupta împotriva crizei economice. 
Normele privind comerțul electronic în Europa trebuie să fie actualizate pentru societatea 
digitală a secolului al XXI-lea. 

                                               
1 Reuniunile Grupului de lucru pentru comerțul electronic sunt următoarele:
23 martie 2011: prima reuniune a Grupului de lucru: Cum să depășim obstacolele actuale în calea comerțului 
electronic transfrontalier?
19 aprilie 2011: a doua reuniune a Grupului de lucru: Cum să creăm încredere în comerțul electronic?
3 mai 2011: a treia reuniune a Grupului de lucru: Implicațiile în ceea ce privește protecția datelor, rolul 
platformelor de internet și  cum să lansăm o marcă europeană de încredere pentru utilizatorii comerțului 
electronic?
31 mai 2011: ultima reuniune: 
12 iulie 2011: concluzii. Prezentarea concluziilor în cadrul Comisiei IMCO.
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Prima reuniune a Grupului de lucru, 23 martie 2011
8.00-10.30, sala ASP 1E3, Bruxelles

Cum să depășim barierele actuale în calea comerțului electronic transfrontalier 

1. Coordonatorul, Pablo Arias Echeverría, a salutat participanții la Grupul de lucru și a 
explicat că această reuniune este prima dintr-o serie de 4 reuniuni care vor avea drept 
scop identificarea obstacolelor actuale în calea comerțului electronic transfrontalier și a 
modalității de a le depăși. Încrederea consumatorilor și a întreprinderilor în comerțul 
electronic trebuie să fie sporită prin inovare, simplificare și securitate. O marcă 
europeană de încredere este una dintre posibilele modalități de a consolida în continuare 
încrederea consumatorilor în comerțul electronic, precum și de a reglementa plățile 
online în condiții de siguranță și securitate.

2. Jean Bergevin, șef de unitate, Libera circulație a serviciilor și dreptul de stabilire II: 
servicii de vânzare cu amănuntul și de informare, DG Markt, a prezentat o serie de 
probleme care vor fi abordate de viitoarea comunicare privind comerțul electronic în 
Uniunea Europeană, programată în iunie/iulie 2011. Acesta a evidențiat o serie de 
aspecte care necesită reflecție, întrucât ar putea constitui obstacole în calea punerii 
eficiente în aplicare a comerțului electronic transfrontalier, printre care: 

a. există diferențe în ceea ce privește standardele de confidențialitate electronică 
și protecția datelor între statele membre ale UE; 

b. există, de asemenea, diferențe în ceea ce privește costurile și disponibilitatea 
serviciilor de livrare pe teritoriul UE. Este deosebit de important să se țină 
seama de IMM-uri, întrucât acestea sunt unii dintre cei mai mari utilizatori ai 
comerțului electronic; 

c. de asemenea, este imperativ ca marilor producători de bunuri sau marilor 
furnizori de produse digitale să li se interzică „să se ascundă” în spatele legilor 
și identității naționale pentru a fragmenta piața internă. Acest lucru ar 
reprezenta o neconformitate cu articolul 20 din Directiva privind serviciile în 
legătură cu care vor fi pregătite orientări generale și, de asemenea, ar putea fi 
considerat ca practică comercială neloială, referitor la care se pregătește o 
comunicare pentru toamna acestui an; 

d. gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) diferă, de asemenea, 
de la un stat membru la altul și acest lucru explică de ce bunurile digitale sunt 
supuse unor oferte sau disponibilități diferite în statele membre. Se pot aștepta 
anunțuri privind modernizarea acquis-ului referitor la DPI în acest sens; 

e. tratamentul diferit al bunurilor digitale și bunurilor fizice în ceea ce privește 
TVA-ul reprezintă o altă problemă. Astfel, cărțile în format electronic sunt 
supuse unor cote normale de TVA, în vreme ce cărțile în format fizic constituie 
adesea obiectul unor cote inferioare. Acest lucru a fost adus în discuție în 
Cartea verde privind TVA-ul, adoptată recent; 

f. pentru o marcă de încredere eficace a UE, astfel de diferențe naționale trebuie 
să fie depășite și este necesar un cadru de reglementare coerent la nivelul UE. 
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În vederea unui astfel de mecanism, trebuie să existe o implicare a 
legislatorilor naționali, precum și sprijin din partea Parlamentului European; 

g. în prezent, există o lipsă de transparență în cerințele acquis-ului. Creșterea 
gradului de transparență, în special cu privire la domeniul de aplicare a 
normelor referitoare la comerțul electronic, ar conduce la mai multă încredere, 
ceea ce constituie un factor esențial;

Viitoarea comunicare trebuie să evalueze, printre altele, potențialul comerțului 
electronic în UE, modalitatea de a depăși fragmentarea normelor în acquis și ce acțiuni 
sunt necesare pentru a aborda fragmentarea rămasă. 

3. Comerțul electronic și consumatorii, de David Mair, șef de unitate, Piețele de consum, 
DG SANCO, Comisia Europeană.

Comerțul electronic reprezintă o evoluție care provoacă probleme, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru factorii de decizie politică, din cauza naturii sale transversale. 
Prin urmare, este necesară o abordare integrată pentru a adresa provocările pe care le 
ridică. Tabloul de bord al pieței interne din 21 martie 2011 conține progresele realizate 
până în prezent în comerțul electronic. Acesta completează rezultatele studiului1

„Evaluarea pe bază anonimă a comerțului transfrontalier online din UE prin vizita 
«cumpărătorului misterios»”, realizat de DG SANCO și comunicarea și documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei privind comerțul electronic transfrontalier (2009). 

Comerțul electronic este în creștere constantă în cadrul statelor membre, dar nu la nivel 
transfrontalier. Dovezile arată că acei consumatori care încearcă comerțul electronic 
sunt mulțumiți în general și continuă să îl folosească.  Ceilalți, care nu îl încearcă, tind 
să rămână reticenți. Acest lucru sugerează că există o problemă de încredere foarte mare 
în ceea ce privește cererea. Trebuie să înlăturăm temerile consumatorilor legate de 
eventualitatea că ceva nu va merge bine.  Avem nevoie de o aplicare transfrontalieră 
credibilă a legislației și de un sistem transfrontalier eficient de soluționare a litigiilor 
online care să rezolve conflictele potențiale. Centrele europene ale consumatorilor pot fi, 
de asemenea, de ajutor. Ar trebui să stabilim o legătură între problema construirii 
încrederii în comerțul electronic și comportamentul real al consumatorilor.

Constatăm, de asemenea, că există fragmentare și în ceea ce privește cererea; 
consumatorii nu știu ce oferte sunt disponibile de la comercianții cu amănuntul 
transfrontalieri. Există aproximativ 300 de site-uri de comparare a prețurilor, însă doar 
câteva sunt transfrontaliere.  Este nevoie de site-uri multilingve paneuropene de 
comparare a prețurilor. Fără a limita opțiunile, ar trebui să valorificăm puterea 
internetului într-un mod în care comparațiile, pe teme cum ar fi prețul și calitatea, să fie 
mai utile și mai relevante pentru consumatori. 

                                               
1 „Evaluarea pe bază anonimă a comerțului transfrontalier online din UE prin vizita 

«cumpărătorului misterios»” este un studiu realizat pentru Comisia Europeană, DG 
SANCO, de YouGovPsychonomics și publicat la 20 octombrie 2009.
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Obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a face din comerțul electronic o alternativă 
credibilă pentru consumatorii și întreprinderile care doresc să îl utilizeze. Acesta 
exercită o presiune concurențială puternică, determină comportamentul piețelor și 
consolidează piața internă. Oamenii pot avea beneficii chiar dacă nu fac cumpărături 
online.

În prezent se derulează un studiu cu scopul de a evalua potențialul absent al comerțului 
electronic în Europa, iar rezultatele acestuia vor oferi informații pentru viitoarea 
comunicare. 

4. Agenda digitală pentru Europa și comerțul electronic, de Miguel GONZALEZ-
SANCHO, șef de unitate adjunct, DG Societate informațională și mass-media C1: 
Agenda digitală: coordonarea politicii. 

Agenda digitală pentru Europa este una din cele 7 inițiative emblematice ale strategiei 
UE 2020 și scopul este de a crea un cadru politica europeană în domeniul TIC. Una 
dintre principalele provocări este piața digitală fragmentată, care constituie un obstacol 
pentru comerțul electronic și necesită o abordare integrată pentru îmbunătățirea situației. 
Numai 8% din cumpărătorii online cumpără dintr-o altă țară. 60 % din comenzile online 
sunt nereușite din motive tehnice și/sau juridice. Lipsește încă încrederea în 
confidențialitatea electronică și aceasta este o preocupare majoră. Un alt aspect-cheie 
este gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală în întreaga UE. Tranzacțiile și 
plățile online întâmpină, de asemenea, obstacole, de exemplu, semnăturile electronice, 
comisioanele bancare etc.

Cum putem construi încrederea în mediul digital? Care sunt drepturile consumatorilor? 
Care sunt drepturile pe care consumatorii, de fapt, știu că le au? 

Următoarele etape anunțate în Agenda digitală pentru Europa includ, printre altele:

 cadrul UE privind protecția datelor va fi revizuit
 examinarea, în continuare, a soluționării online a litigiilor, ca parte a 

posibilelor propuneri viitoare ale Comisiei privind soluționarea alternativă a 
litigiilor, și posibilitățile de recurs colectiv trebui să fie abordate.

 o platformă a părților implicate pentru mărcile de încredere online urmează 
să fie înființată până în 2012.

În iunie 2011 va avea loc prima Adunare Agenda digitală.

5. În concluzie la prima reuniune a Grupului de lucru, participanții au adus în discuție 
următoarele puncte ca obiect al unei reflecții continue:

Comerțul electronic nu se referă doar la dezvoltarea comerțului electronic în sine, ci se referă 
mai degrabă la modul în care consumatorii și întreprinderile sunt pregătiți să vândă și să 
cumpere online la nivel transfrontalier. Nu este vorba doar de preț, ci mai degrabă este vorba 
despre a avea mai multe opțiuni și de a îmbunătăți concurența și transparența, întrucât acest 
lucru ar îmbunătăți la rândul său standardele și eficiența întregului sector de vânzare cu 
amănuntul. De asemenea, deține potențialul de a crea mai multe locuri de muncă. Comerțul 
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electronic trebuie să devină o alternativă credibilă la cumpărăturile offline.

Sunt esențiale depășirea fragmentării actuale a pieței interne pentru comerțul electronic și o 
aplicare adecvată. În ceea ce privește plățile efectuate pe internet, evoluăm mai mult către un 
sistem de microplăți. În prezent, există încă plafoane minime și prin urmare, în mai multe de 
cazuri, consumatorii sfârșesc prin a plăti prea mult.

Practicile ilegale, precum site-urile de pornografie infantilă, trebuie să fie împiedicate. Cât de 
repede ar putea fi aceste site-uri eliminate de pe platformele de internet? În prezent, aplicarea 
se concentrează asupra drepturilor de proprietate intelectuală; cu toate acestea, trebuie să 
meargă dincolo de ele. Aplicarea trebuie să fie văzută într-o manieră orizontală. Ce acțiuni cu 
efect de descurajare pot fi avute în vedere? O abordare care presupune publicarea numelor 
celor care încalcă legea este eficientă ca acțiune cu efect de descurajare? 

Se poate stabili un cod de conduită pentru utilizatorii online. Care ar trebui să fie domeniul de 
aplicare (personal și material) a unui astfel de cod de conduită? Ce fel de informații și servicii 
trebuie să fie furnizate utilizatorilor online?
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A doua reuniune a Grupului de lucru, 19 aprilie 2011
10.00-12.30, sala ASP 1E3, Bruxelles

Cum să creăm încredere în comerțul electronic

1. Coordonatorul Grupului de lucru pentru comerțul electronic, Pablo Arias Echeverría,
le-a urat bun venit participanților și a explicat că această reuniune este a doua dintr-o 
serie de 4 reuniuni și că este prima reuniune cu ușile deschise, la care participă nu numai 
factorii de decizie politică din partea Parlamentului European și a Comisiei Europene, ci 
și părțile interesate. A doua Reuniune a Grupului de lucru s-a concentrat pe cum să 
creăm încredere în comerțul electronic.

2. Directiva privind drepturile consumatorilor și comerțul electronic, de Andreas 
Schwab, deputat în Parlamentul European, raportor pentru Directiva privind drepturile 
consumatorilor.

Andreas Schwab a subliniat interacțiunea puternică dintre comerțul electronic și 
armonizarea actelor legislative privind protecția consumatorilor. Consumatorii doresc să 
își cunoască drepturile, în timp ce comercianții ar dori un singur set de legi la care să se 
raporteze și nu o gamă întreagă.

Există încă o serie de chestiuni care nu sunt abordate în noua Directivă privind 
drepturile consumatorilor (CRD). Directiva CRD este un prim pas, urmând alte măsuri. 
Trebuie să examinăm modul în care dispozițiile acesteia pot deveni utile pentru comerțul 
electronic. Două dispoziții-cheie sunt: drepturile de retragere și garanțiile.

Dreptul de retragere 

Extinderea și uniformizarea dreptului de retragere în cele 27 de state membre ale UE 
sunt deosebit de importante.  Este necesar un instrument pentru a le permite 
consumatorilor să se retragă imediat dintr-un contract. Cu certitudinea deținerii unui 
astfel de drept, comerțul electronic va fi stimulat. Ceea ce este necesar este un singur set 
de norme ale UE pe tip de contract. Magazinele cele mai mari pot oferi cele mai mici 
prețuri, dar chiar și cele mai mari puncte de vânzare nu pot servi întreaga UE uneori, în 
vreme ce comerțul electronic ar permite accesul la anumite produse chiar celor mai 
îndepărtate zone ale UE. 

Protecția consumatorului are un preț, totuși; acesta ar trebui să fie inclus în costurile 
previzibile. La articolul 11 din Directiva CRD consumatorilor li se reamintește costul 
real al operațiunii care urmează să fie suportat pentru a maximiza transparența întrucât 
acest lucru ar spori încrederea cetățenilor și nu este o măsură costisitoare.

Garanția

Capitolul 4 din Directiva privind drepturile consumatorului abordează garanția pentru 
consumator. Pentru a beneficia pe deplin de o garanție, trebuie să se ia în considerare nu 
numai numărul de ani acoperiți de garanție, ci și calitatea produsului. Totuși, mai rămân 
multe de făcut în acest domeniu.
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3. Comerțul electronic și consumatorii din Europa, de Ursula Pachl, directoare adjunctă 
a BEUC (Organizația Europeană a Consumatorilor)

Dna Pachl și-a deschis prezentarea prin descrierea situației actuale a comerțului 
electronic transfrontalier. Una dintre principalele provocări este piața digitală 
fragmentată, care constituie un obstacol pentru comerțul electronic și necesită o 
abordare integrată pentru îmbunătățirea situației. Numai 10% din cumpărătorii online 
cumpără dintr-o altă țară. Consumatorii care încă nu utilizează comerțul electronic 
transfrontalier ar putea fi împărțiți în 2 grupe: a) cei care nu sunt suficient de încrezători 
pentru a se angaja în tranzacții electronice transfrontaliere și b) cei care vor să facă 
achiziții transfrontaliere online, dar sunt împiedicați să facă acest lucru din diverse 
motive, cum ar fi, de exemplu, restricțiile referitoare la vânzări bazate pe drepturile de 
proprietate intelectuală, acordurile de distribuție selectivă etc. 

Consumatorii au preocupări diferite cu privire la comerțul electronic transfrontalier, 
printre care se numără: frauda, incertitudinea cu privire la ceea ce pot face „dacă ceva nu 
merge bine” și modul în care pot obține banii înapoi; probleme cu livrarea bunurilor; 
barierele lingvistice; accesul la bandă largă; alfabetizarea digitală; lipsa opțiunilor legate 
de modalitatea de plată și cheltuielile aferente; DPI, serviciile post-vânzare 
transfrontaliere; practicile anticoncurențiale; protecția datelor personale.

BEUC nu consideră că măsura referitoare la semnătura electronică este ceea ce 
consumatorii ar dori cu adevărat ca inițiativă emblematică a pieței unice digitale. 

La ultimul sondaj Eurobarometru comercianții au declarat că, în opinia lor, existența 
unor norme uniforme pe teritoriul UE nu va avea un impact prea mare asupra comerțului 
electronic și, în consecință, BEUC consideră că o nouă inițiativă de lege contractuală 
între B și C nu este necesară.

După adoptarea Directivei privind drepturile consumatorilor se va înregistra un progres 
în ceea ce privește normele care reglementează vânzările la distanță. BEUC a constatat 
că Parlamentul a reușit să adopte o serie de puncte bune pentru a îmbunătăți protecția 
consumatorului în tranzacțiile online. În acest domeniu este nevoie să se acorde atenție, 
printre altele, următoarelor aspecte din textul Parlamentului European: sunt incluse 
norme privind capcanele pe care le presupun costurile pe internet, dar o confirmare a 
gradului de conștientizare a consumatorilor privind faptul că o ofertă este rentabilă nu ar 
trebui să fie pur și simplu înlocuită cu o simplă înregistrare online; în conformitate cu 
textul PE, costurile pentru returnarea bunurilor la retragere vor fi suportate de 
comerciant în cazul în care valoarea bunului depășește 40 de euro; mai puțin bun este 
faptul că până acum au existat prea multe derogări de la dreptul de retragere în textul 
Parlamentului; taxele exagerate pentru utilizarea cărților de credit vor fi interzise; va fi 
inclusă o protecție mai specifică în ceea ce privește achiziționarea de conținut digital. 

În plus, BEUC consideră că trebuie să fie îmbunătățită educarea întreprinderilor 
(întrucât accentul pare a fi doar pe educarea consumatorilor). 

CASL (căile alternative de soluționare a litigiilor) trebuie să fie dezvoltate în continuare 
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iar aplicarea corectă a Regulamentului Roma I ar trebui să contribuie la o clarificare 
suplimentară a aplicării dreptului internațional privat în acest domeniu. 

BEUC lucrează în prezent pentru a dezvolta un „contract model al UE” pentru achizițiile 
online, care ar trebui să fie legat de un sistem online alternativ de soluționare a litigiilor. 
Această inițiativă ar putea contribui la dezvoltarea unei mărci de încredere a UE; 
furnizarea către consumatori a tuturor datelor relevante cu privire la comercianți este o 
obligație legală importantă; creșterea alfabetizării digitale pentru toate generațiile este 
esențială.

4. Serviciile poștale și comerțul electronic, de Werner Stengg, șef de unitate, DG Markt 
E3 - Servicii online și servicii poștale, Comisia Europeană.

Comerțul electronic și serviciile poștale au fost reunite în recent restructurata DG Markt. 
Serviciile poștale sunt pe deplin importante și din punct de vedere social întrucât produc 
coeziune socială deoarece permit accesul la populația din zonele îndepărtate. Serviciile 
poștale au fost liberalizate la scurt timp, cel puțin pentru majoritatea statelor membre, iar 
acest lucru a fost însoțit de diverse măsuri de salvgardare. Calitatea serviciilor, 
calendarul și regularitatea serviciilor sunt elemente-cheie. Sunt importante de asemenea: 
rolul autorităților naționale de reglementare; regimurile de autorizare și de licențe; 
obligația serviciului universal, problemele legate de ocuparea forței de muncă etc. Unele 
state membre vor realiza această liberalizare doar peste 2 ani.

Dacă liberalizarea serviciilor poștale aduce beneficii deopotrivă clienților privați și 
întreprinderilor, intrarea eficientă pe piață pentru noile întreprinderi este esențială 
(cerințele de autorizare, infrastructura de transport, implicațiile de drept al muncii, 
legislația în domeniul concurenței pentru a preveni denaturarea etc.).

Substituția electronică și crizele financiare au dus la scăderi substanțiale ale volumului 
de corespondență, în vreme ce curieratul reprezintă o zonă de creștere datorită 
dezvoltării activităților de comerț electronic.

În ceea ce privește legătura dintre serviciile poștale și comerțul electronic, dl Stengg a 
aprobat preocupările exprimate de dna Pachl, în conformitate cu care transportul fizic 
este încă perceput ca un obstacol de furnizori și cumpărători deopotrivă. El a subliniat, 
de asemenea, că în comerțul electronic transfrontalier, curieratul transfrontalier 
presupune tarife mai mari decât transportul intern. Diferențele de preț pot fi explicate 
prin diferiți factori: calitatea serviciilor; serviciile de urmărire și localizare; distanța; 
coordonarea în timp; frontierele maritime dintre regiuni etc.

În octombrie 2011 va fi publicat un studiu privind serviciile de curierat.

5. Serviciile poștale și comerțul electronic din perspectiva sectorului privat, de Carsten 
Hess, vicepreședinte și șef al Reprezentanței Corporatiste din Bruxelles, Deutsche Post 
DHL

În prezent, cele 3 triunghiuri comerciale cu niveluri ridicate de creștere reprezintă 
aproape 50 % din totalul schimburilor comerciale în volume livrate și se preconizează că 
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vor crește rapid în următorii ani:

 Europa nu va lua parte la acestea.

Vor fi după cum urmează:

 Intra-Asia (28 %), Asia-America Latină (5 %) și Asia-Africa (18 %) 
 În plus, intra-America Latină (creștere de 18 %), dar pornind de la un nivel scăzut.

De ce este acest lucru important pentru comerțul electronic din cadrul UE? 

 Multe produse de consum achiziționate în UE sunt livrate din Asia (de exemplu, 
produse electronice, articole de modă)

 Aceste benzi comerciale globale sunt conduse de companii de logistică în cea mai 
mare parte europene (aproximativ 15 din 20 de lideri de piață de pe piața în 
creștere intra-asiatică sunt europeni).

 Acest lucru face ca piața unică să fie atât de importantă pentru companiile 
europene de logistică. Europa are nevoie de creșterea produsă de comerțul 
electronic și de o piață unică pe deplin funcțională unde vor fi eliminate 
obstacolele costisitoare atât pentru consumatori, cât și pentru companiile de 
logistică!

În urma crizei, volumele de corespondență au scăzut în toată lumea între 3 și 5 % în 
2010; cu toate acestea, se așteaptă ca dezvoltarea activității internaționale de curierat să 
continue întrucât este alimentată de dezvoltarea comerțului electronic transfrontalier1. 
Diferite produse de comerț electronic sunt disponibile numai în comerțul electronic 
transfrontalier și, de multe ori, chiar produse găsite pe piața internă ar putea fi 
achiziționate la un preț mai mic din străinătate.

Livrarea, totuși, este un factor important pentru comerțul electronic și vânzarea la 
distanță. La transport, trebuie să se ia în considerare, printre altele, următoarele aspecte: 
drepturile de transport; fiabilitatea; viteza de livrare; servicii ușor de utilizat de către 
clienți și o politică adecvată de returnare.

În ceea ce privește regimul de reglementare, serviciile de reglementare necesită un 
ghișeu unic. Dezvoltarea ulterioară a pieței unice necesită un echilibru între fluxul de 
date transfrontalier și confidențialitate, iar acest lucru solicită o revizuire rapidă a 
Directivei 95/46/CE privind protecția datelor, inclusiv standarde transatlantice sau chiar 

                                               
1 Uniunea Europeană
TNT: - 7 %
Poșta franceză: - 3.5%
Poșta elvețiană: - 2.3 %
Poșta britanică: - 5%
Poșta din Danemarca și Suedia: - 10% (DK: - 50 % în ultimii 10 ani)

În străinătate
Poșta SUA: - 3.5 % (-25 % în ultimii 5 ani)
Poșta chineză: - 2.8 % în primele 5 luni din 2010.
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mondiale. De asemenea, normele privind TVA-ul trebuie să fie simplificate și 
uniformizate cât mai mult posibil; în egală măsură, serviciile de depozitare trebuie să fie 
clarificate - care legi se aplică și ale cui legi se aplică, precum și al cui TVA. Taxele 
ecologice, taxele rutiere (de exemplu, eurovigneta) vor crește taxele și costurile pentru 
clienții comerțului electronic.

Recent, deputații din Parlamentul European au adus în discuție crearea unei agenții 
„Frontex pentru bunuri” la granița exterioară a UE pentru a aborda problemele de 
respectare a DPI. Aceasta ar fi o cale greșită deoarece nu ar spori protecția, ci ar limita 
în mod serios lanțurile poștale și de curierat rapid fără beneficii.

În Cartea albă privind transporturile, anul 2030 este data-țintă pentru transferul a 30 % 
din transporturi către căile feroviare și căile navigabile interioare. Acest lucru ar distruge 
probabil modelele de afaceri din domeniul comerțului electronic, cum ar fi livrarea 
ultra-rapidă a doua zi.

6. În concluzie la cea de-a doua reuniune a Grupului de lucru, participanții au adus în 
discuție următoarele puncte ca obiect al unei reflecții continue:

Fragmentarea actuală de pe piața unică din cele 27 de state membre, precum și diferențele de 
TVA, trebuie să fie depășite, iar încrederea consumatorilor și a comercianților în comerțul 
electronic trebuie să fie sporită. Probabil, comerțul electronic ar trebui să devină cel de-al 28-
lea stat membru, astfel încât să putem depăși obstacolele actuale.

De asemenea, rolul IMM-urilor trebuie să fie evidențiat, întrucât acestea sunt forța motrice a 
economiei europene. Google are un site numit „Connecting Businesses” (conectarea 
întreprinderilor) care face legătura între IMM-uri și promovează includerea IMM-urilor în 
comerțul electronic.

Este necesară o vedere de ansamblu asupra aspectelor de care are nevoie comerțul electronic. 
Viitoarea comunicare privind comerțul electronic intenționează să depășească ceea ce s-a 
propus în noua Directivă privind drepturile consumatorilor.

Un Act unic privind comerțul electronic ar trebui să fie dezvoltat în paralel cu noul Act 
privind piața unică. 
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A treia reuniune a Grupului de lucru, 3 mai 2011
10.00-12.30, sala ASP 1E3, Bruxelles

Implicațiile în ceea ce privește protecția datelor, rolul platformelor de internet și 
cum să lansăm o marcă europeană de încredere pentru utilizatorii comerțului 

electronic?

1. Președintele celei de-a 3-a reuniuni a Grupului de lucru pentru comerțul electronic, 
Antonio Correia De Campos, le-a urat bun venit participanților și a explicat că îl 
înlocuiește pe Pablo Arias Echeverria – coordonatorul lucrărilor pentru această 
sesiune. Aceasta este a doua reuniune cu ușile deschise, la care participă nu numai 
factorii de decizie politică din partea Parlamentului European și a Comisiei Europene, 
ci și părțile interesate. 

Dl Correia De Campos a explicat că prima reuniune (cu ușile închise) a avut drept 
scop efectuarea unei evaluări generale a situației actuale a comerțului electronic în 
Europa și a obstacolelor cu care încă ne confruntăm astăzi, precum și a principalelor 
inițiative lansate de instituțiile europene pentru a le depăși. 

A doua reuniune, care a fost prima reuniune cu ușile deschise pentru părțile interesate, 
s-a concentrat asupra modului în care se poate crea încredere în comerțul electronic. A 
avut loc o dezbatere interesantă cu privire la două dintre subiectele pe care trebuie să 
le îmbunătățim în Europa în vederea dezvoltării comerțului electronic: drepturile 
consumatorilor și serviciile poștale. 

A treia reuniune vizează explorarea, prin cele 5 intervenții și dezbateri ulterioare, a trei 
subiecte principale: a) implicațiile în ceea ce privește protecția datelor în comerțul 
electronic; rolul platformelor de internet; și c) cum să lansăm inițiativa mărcii de 
încredere cu informații corecte pentru consumatori și utilizatori.

2. Protecția datelor în comerțul electronic, de Marie Hélène Boulanger, șefă de unitate, 
Unitatea C3, DG Justiție, Comisia Europeană.

Directiva 95/46/CE are un scop dublu: protecția drepturilor și libertăților individuale 
în ceea ce privește confidențialitatea datelor; b) fluxul liber al informațiilor în cadrul 
pieței unice. În ceea ce privește comerțul electronic în mod specific, aceste două 
aspecte ale Directivei privind protecția datelor sunt două fețe ale aceleiași monede: pe 
de o parte, dezvoltarea de platforme electronice online și, pe de altă parte, protecția 
consumatorilor și protecția confidențialității. Directiva sus-menționată este în vigoare 
de 16 de ani și, deși rămâne valabilă, așa cum se poate constata din rezultatele 
numeroaselor consultări de anul trecut organizate de DG Justiție, este esențial să se 
reevalueze conceptul de protecție a datelor în contextul de astăzi și să se consolideze 
cadrul juridic al pieței interne.
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Directiva a fost pusă în aplicare în forma sa actuală de toate statele membre, dar există 
mai mari diferențe în ceea ce privește modul în care este pusă în aplicare, precum și 
costurile asociate transferului de date și controlului asupra datelor. 

Procesarea bazată pe internet în care programele informatice, resursele comune și 
informațiile se află pe servere la distanță (‚in the cloud’) ar putea, de asemenea, să 
creeze noi probleme în ceea ce privește protecția datelor. Rolul pieței interne a crescut 
considerabil în acest domeniu și depășește platformele de internet și platformele 
sociale; în cadrul pieței interne se vorbește despre comerțul electronic. Transparența 
informațiilor este esențială și posibilitatea de a corecta sau șterge datele, precum și de 
a raporta încălcările, constituie o problemă-cheie.

Armonizarea normelor în acest domeniu este, prin urmare, cheia pentru a crea un 
mediu juridic mai predictibil. Povara administrativă trebuie să fie redusă, iar cerințele 
de notificare simplificate. Acest lucru ar contribui la sporirea încrederii în internet și în 
mediul online.

Confidențialitatea și siguranța datelor sunt principalele preocupări ale consumatorilor 
care ar putea împiedica oamenii să cumpere online. În mediul digital trebuie să se ia în 
considerare toate interesele și drepturile relevante și să se asigure protecția deplină a 
libertăților fundamentale.

3. Înregistrarea online a companiei, o inițiativă a Google, de Julien Blanchez, director 
național de marketing, Google Belgia.

Google oferă o varietate de servicii și instrumente pentru întreprinderile de toate 
dimensiunile. Programe precum Google Places, Google Ad Words și Google Apps 
permit antreprenorilor din întreaga lume să își dezvolte întreprinderile și să aibă 
succes. Înregistrarea online a companiei (Get your business on line - GYBO) a fost 
lansată în urmă cu 18 luni de Google și alți parteneri importanți, cum ar fi industria 
poștală și industria telecomunicațiilor. În prezent implică 13 țări. Numai în Regatul 
Unit, peste 100 000 de IMM-uri au utilizat inițiativa de înregistrare online. Exemplul 
britanic (Getting British Business Online - GBBO) poate fi găsit la adresa: 
http://www.gbbo.co.uk/.

Belgia este în prezent relativ în urmă în ceea ce privește numărul de IMM-uri care 
utilizează internetul pentru vânzări și expunere. 95 % din IMM-urile din Belgia au 
acces la internet; cu toate acestea, de fapt doar 49 % au un site internet. În plus, 73 % 
din cele care nu au un site internet par să creadă că nu au nevoie de fapt de unul. Spre 
deosebire de Belgia, în Brazilia, doar 41 % consideră că nu au nevoie de un site 
internet pentru a își conduce întreprinderea. Problema nu ține numai de acces, ci și de 
conștientizare. Neconștientizarea pare a fi principalul motiv pentru rezistența sus-
menționată, mai degrabă decât încrederea. De asemenea, un număr de IMM-uri 
consideră că a avea un site internet și a-l întreține ar consuma prea mult timp și că 
acest lucru i-ar îndepărta de activitatea principală. Cu toate acestea, un magazin 
online, ținând cont de potențialul său, ar fi o parte integrantă a afacerii lor centrale.

În Regatul Unit, internetul reprezintă 7,2 % din PIB, în timp ce în Belgia acesta se 
ridică la mai puțin de 3 %.  Pentru o țară orientată către IMM-uri, cum este Belgia, 
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aceasta este de fapt o ocazie ratată. Există diverse povești de succes ale micilor 
antreprenori datorită prezenței lor pe internet.  A fi prezent este primul pas, a fi 
cunoscut este cel de-al doilea și la fel de important pas.

Sprijinirea IMM-urilor pentru ca acestea să fie prezente online se bazează pe 
intervenția Google cu publicitatea online. Prin extinderea magazinelor online către alte 
țări, piața unei IMM s-ar putea extinde la nivel global. Provocarea de a deprinde 
utilizarea internetului și crearea unui site internet este doar temporară. Inițiativa 
GYBO are scopul de a extinde întreprinderile belgiene, printre altele, către piața 
mondială deoarece acest lucru ar ajuta IMM-urile să prospere mai mult. Prin urmare, 
comerțul electronic transfrontalier trebuie să devină o prioritate, în caz contrar viitorul 
va fi distribuit în continuare în mod inegal.

4. Întreprinderile mici și mijlocii, comerțul electronic și propunerea de facturare 
electronică a Comisiei Europene, de Danny Bunch, șef de unitate adjunct,
DG ENTR/D3, responsabil cu TIC pentru competitivitate și inovare industrială, 
Comisia Europeană.

În Europa, există încă mult loc pentru îmbunătățire în ceea ce privește TIC și inovarea 
industrială.  TIC ar putea fi exploatate mult mai mult în beneficiul competitivității și al 
creșterii având în vedere că sumele cheltuite pe TIC sunt de 3-5 ori mai mari decât 
sumele investite în alte sectoare.

Dl Bunch a discutat patru teme principale pentru a evidenția modul în care utilizarea 
TIC ar putea fi dezvoltată în continuare:

 rețeaua de sprijin e-afaceri
 competențe informatice pentru competitivitate
 standardizarea TIC
 facturarea electronică.

Rețeaua de sprijin e-afaceri (E-business Support Network - EBSN) are drept scop 
intensificarea elaborării de politici la nivel local și constituie un mijloc de realizare a 
acțiunilor locale de către IMM-uri care urmează să fie integrate în lanțurile de 
aprovizionare. EBSN reunește un număr de IMM-uri pentru a le integra în lanțurile de 
aprovizionare digitale. Pentru a testa această inițiativă, 3 acțiuni sunt în curs de 
desfășurare în următoarele sectoare: 1) sectorul modei și al textilelor (acțiunea este în 
curs de desfășurare din 2008 și a îmbunătățit semnificativ vânzările); 2) sectorul 
automobilelor și 3) sectorul transporturilor și logisticii.

Aceste 3 sectoare au fost selectate întrucât sunt sectoare cu un număr mare de IMM-
uri. Anul următor, DG ENTR intenționează să adauge sectorul industriei alimentare și 
sectorul turistic.

Agenda europeană privind competențele informatice analizează competențele 
educaționale necesare antreprenorilor. Aceasta deține un portal de abilități 
profesionale, precum și orientări de carieră în domeniul TIC.  Această agendă a fost 
promovată în săptămâna competențelor informatice în martie 2010 în întreaga UE și 
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va fi urmată de o altă promovare în martie 2012. 

Agenda privind competențele informatice are drept obiectiv cunoștințele necesare 
antreprenorilor. Există o serie de procese care trebuie să fie adoptate în completarea 
acestui proces.

În ceea ce privește standardizarea TIC, antreprenorii trebuie să știe care este 
activitatea principală de care au nevoie. Trebuie să se adopte mai multe politici în 
domeniul digital pentru a completa acest proces. Aceste politici vor funcționa numai 
dacă sunt bazate pe standarde deschise. Cea mai mare parte din standardizarea TIC are 
loc în afara rețelei, în consorții la nivel mondial și, prin urmare, este necesară o 
actualizare pentru a aduce standardele TIC în conformitate cu realitatea. Este nevoie 
de un nou pachet de măsuri în materie de standardizare și de o comunicare privind 
standardele care să se bazeze pe obiectivele strategiei UE 2020 și Comisia va publica 
la 24 mai 2011 un nou regulament privind normele orizontale în acest domeniu.

Prin actualizarea deciziilor anterioare ale Consiliului referitoare la TIC se va crea o 
platformă de standardizare în domeniul TIC, astfel încât să se poată utiliza mai mult 
standardele elaborate în afara cadrului TIC.

Facturarea electronică - e-facturarea - reprezintă transferul electronic al informațiilor 
de facturare (facturarea și plata) între partenerii de afaceri (furnizor și cumpărător). În 
ceea ce privește e-facturarea, recenta comunicare din decembrie 2010 evidențiază 
beneficiile urmărite și propune o măsură pentru ca e-facturarea să devină metoda 
predominantă de facturare în Europa până în 2020. Sprijinirea statelor membre și a 
părților interesate este esențială în acest sens. E-facturarea reduce interacțiunea 
manuală, crește confortul pentru consumatori și este mai puțin greoaie, precum și mai 
ecologică. Totuși, pentru acest lucru accesul la internet este esențial și, în cazul în care 
consumatorii preferă facturile de hârtie, aceștia ar trebui să le poată primi. 
Comunicarea Comisiei privind e-facturarea propune 4 acțiuni-cheie:

 îmbunătățirea cadrului legislativ în Europa pentru a asigura certitudinea juridică și 
un mediu tehnic clar pentru facturile electronice în vederea facilitării adoptării în 
masă, în special prin intermediul normelor revizuite privind TVA-ul și al 
semnăturilor electronice,

 încurajarea și promovarea dezvoltării unor soluții deschise și interoperabile de e-
facturare bazate pe un standard comun, 

 punerea în mișcare a sectorului privat și acordarea unei atenții deosebite nevoilor 
IMM-urilor,

 susținerea adoptării e-facturării prin crearea unor structuri organizaționale, cum ar 
fi forumurile naționale pentru facturare electronică și forumul european 
multipartit.

Un forum național privind facturarea se derulează în acest moment cu participarea 
părților interesate pentru a ajuta Comisia să identifice lacunele restante care trebuie să 
fie eliminate.
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5. Platformele online și IMM-urile, un nou ecosistem, de Stefan Krawczyk, director 
afaceri instituționale, Europa, eBay Europa.

eBay este un ecosistem online care permite oamenilor să își plaseze 
produsele/magazinele pe internet, fără a fi nevoie să își dezvăluie toate datele private. 
Există o structură în spatele eBay care prevede soluționarea litigiilor și returnarea 
produselor, precum și o grijă mai generalizată față de client. Internetul este un mediu 
sigur, dar dacă ceva nu merge bine - este vizibil pentru toți. Deci, în realitate, internetul 
este un mediu foarte sigur. Înființarea unui magazin online uneori a salvat întreprinderile 
mici. 

Pe eBay se poate merge mai departe decât într-un magazin online individual întrucât 
eBay este, în realitate, un mall de cumpărături online care oferă o mulțime de alegeri și 
comercianții cu amănuntul sunt, în principal, vânzători profesioniști. Vânzătorii sunt 
evaluați conform unui sistem de mărci de încredere al eBay care se bazează pe reacția 
consumatorilor. Cu ajutorul acestei reacții se poate vedea mai repede decât în cazul unui 
magazin offline cât de demn de încredere este de fapt vânzătorul respectiv.  Există, de 
asemenea, opțiunea de plăți online, cum ar fi PayPal, care nu solicită utilizatorului să 
dezvăluie eBay datele sale de plată.

Dacă „bunurile” nu sunt satisfăcătoare cu un intermediar precum eBay, există acces 
imediat la rezolvarea problemei și, în unele cazuri, consumatorul chiar primește banii 
înapoi fără nicio întrebare. eBay va plăti consumatorul și va rezolva problema direct cu 
comerciantul cu amănuntul în cauză pentru a reduce problemele cumpărătorilor.

Totuși, comercianții cu amănuntul trebuie să își actualizeze site-urile pentru a le păstra 
în stare de funcționare corespunzătoare. De asemenea, trebuie să se atragă „trafic” pe 
site-ul și produsul respectiv. eBay oferă un instrument simplu și convenabil pentru 
configurarea unui magazin online. Există peste 90 de milioane de persoane înregistrate 
pe eBay în Europa. În Malta, de exemplu, aproape toți cei care au acces la internet sunt 
înregistrați pe eBay.

În timpul crizelor financiare, mulți oameni de afaceri ar fi dat faliment dacă nu ar fi 
folosit mediul online, cum ar fi eBay.

6. Trusted Shops (magazine de încredere), o inițiativă a sectorului privat în scopul 
dezvoltării unei mărci europene de încredere, de Jean-Marc Noel, fondatorul 
Trusted Shops.

Fondată în ianuarie 2000, compania din Köln este specializată în acreditarea 
magazinelor online în Europa. Trusted Shops îi verifică pe comercianții cu amănuntul în 
raport cu un catalog care conține peste 100 de criterii de calitate separate, cum ar fi 
credibilitatea, transparența prețurilor, serviciul pentru clienți și protecția datelor și apoi 
le acordă râvnitul sigiliu de aprobare. În plus, Trusted Shops oferă consumatorilor o 
garanție unică de returnare a banilor pentru toate achizițiile efectuate online în 
magazinele membre.

Trusted Shops este schema principală pentru achiziționarea în condiții de siguranță în 
Europa.  De la înființarea sa, compania a acreditat peste 10 000 de comercianți cu 



CM\872357RO.doc 19/34 PE467.179v03-00

RO

amănuntul online și a auditat peste 30 000 de site-uri de comerț electronic. Peste 5 
milioane de clienți au folosit acest sistem pentru a își proteja achizițiile. Printre clienții 
săi se numără Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, 
Ravensburger, Redcoon, SEAT, SnowTrex,, TaylorStore Spreadshirt și multe alte mărci 
cunoscute, plus un număr de companii mici și mijlocii. Trusted Shops este sprijinit de 
Comisia Europeană pentru protecția eficientă a consumatorilor și promovarea IMM-
urilor și recomandat de inițiativa D21.

Sistemul a fost fondat pe 3 obiective-cheie:

 sporirea încrederii atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi,
 furnizarea de certitudine juridică și un sistem de returnare a banilor pentru 

consumatori,
 dimensiuni paneuropene.

Oferă 4 servicii de bază:

 un audit cu peste 100 de criterii,
 răspunderea pentru ceea ce declară (cu garanții financiare),
 un sistem standardizat UE-ADR cu un sistem de soluționare online cu facilitate

multilingvă,
  evaluarea vânzătorilor și reacția clienților 

Sigiliul de aprobare Trusted Shops. Înainte de acreditare, toți comercianții cu 
amănuntul online sunt supuși unor teste complete de securitate. Această testare, cu peste 
100 de criterii separate, se bazează pe cerințele de protecție a consumatorilor, precum și 
pe legislația națională și europeană. Acestea includ bonitatea, mecanismele de 
securitate, transparența prețurilor, furnizarea de informații, serviciile pentru clienți și 
protecția datelor. Aceste criterii de calitate sunt supuse unei supravegheri constante și 
adaptate la cele mai recente evoluții în domeniul jurisprudenței și protecției 
consumatorilor.

Garantarea returnării banilor pentru consumatori. Ca urmare a acestei garanții, 
Trusted Shops poate oferi consumatorilor o garanție de returnare a banilor în cazul în 
care ceva nu merge bine cu comanda. Datorită acestei garanții, clienții pot face 
cumpărături fără niciun risc financiar. 

Garanția de returnare a banilor se aplică în caz de nelivrare, de nerambursare după ce 
bunurile sunt returnate și de utilizare defectuoasă a cardului de credit. Prin acest lucru, 
Trusted Shops oferă consumatorilor un serviciu unic în Europa. Atradius, cel de-al 
doilea asigurator al riscului de creditare din lume, este cel care suportă riscul.

Serviciul pentru clienți și soluționarea litigiilor. Dacă se întâmplă să apară probleme 
cu un comerciant cu amănuntul online, clientul poate apela la experimentatul, 
multilingvul centru de servicii Trusted Shops prin intermediul sistemului online, prin e-
mail sau telefon. Aici, clientul va primi ajutor de specialitate, de exemplu, cu 
prelucrarea inversă a tranzacțiilor. Trusted Shops mediază în toate problemele legate de 
tranzacțiile dintre clienți și magazinele online. 



PE467.179v03-00 20/34 CM\872357RO.doc

RO

Bun pentru magazine și consumatori. Prin combinația dintre testare, garanție și 
serviciu, se creează un „pachet securizat complet” pentru consumator. Dorința 
consumatorilor de a face cumpărături online și încrederea lor crește ca urmare a 
acreditării cu sigiliul de aprobare al Trusted Shops. În acest fel, vânzările la magazinele 
acreditate cresc pe măsură ce riscul financiar pentru consumator este limitat - condiții 
ideale pentru schimburile comerciale pe internet!

În concluzie la cea de-a treia reuniune a Grupului de lucru, participanții au adus în 
discuție următoarele puncte ca obiect al unei reflecții continue:

Confidențialitatea și siguranța datelor sunt principalele preocupări ale consumatorilor 
care ar putea împiedica oamenii să cumpere online.

Absența armonizării în domeniul protecției datelor este într-adevăr problema-cheie și 
consimțământul este singurul lucru care pare a fi armonizat, dar nu și informarea 
cetățenilor.

Cloud computing aduce o gamă largă de beneficii pentru operatorii publici și privați 
(reducerea costurilor, interoperabilitatea, reducerea cheltuielilor informatice, noi modele 
de afaceri și de administrare într-o varietate de domenii, inclusiv servicii de e-sănătate 
pe piața internă, gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală, vama electronică 
etc.). Aduce, însă, de asemenea, aceleași preocupări care se aplică pentru consumatori și 
preocupări suplimentare legate de afaceri/dependența administrativă de serviciile situate 
în jurisdicții străine operate în absența răspunderii și slăbite de alegerile politice din alte 
țări, punând astfel în pericol funcționarea pieței interne.
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A patra reuniune a Grupului de lucru, marți, 31 mai 2011
10.00-12.30, Bruxelles

Sala de reuniune: [ASP A1G-1]

1. Coordonatorul grupului de lucru, Pablo Arias Echeverría, le-a urat bun venit 
participanților. A explicat că există multe chestiuni legate de comerțul electronic și 
că, din cauza restricțiilor de timp, grupul de lucru trebuia să fie foarte selectiv și să 
aleagă prioritățile cele mai imediate ca subiecte pentru discuțiile sale. 

În cele trei reuniuni anterioare, participanții la grupul de lucru au efectuat o 
evaluare generală a situației actuale a comerțului electronic în Europa și a 
obstacolelor cu care încă ne confruntăm astăzi, precum și a principalelor inițiative 
lansate de instituțiile europene în timpul primei reuniuni pentru a le depăși. În 
timpul celei de-a doua reuniuni, dezbaterea s-a concentrat pe cum să creăm 
încredere în comerțul electronic. Cea de-a treia reuniune a analizat: a) implicațiile 
în ceea ce privește protecția datelor în comerțul electronic; rolul platformelor de 
internet; și c) cum să lansăm inițiativa mărcii de încredere cu informații corecte 
pentru consumatori și utilizatori. În timpul celei de-a patra și ultime reuniuni a 
grupului de lucru, vor fi discutate trei teme în legătură cu comerțul electronic: 
Agenda digitală, lupta împotriva contrafacerii și reforma normelor privind TVA. 

Arias Echeverria a subliniat, de asemenea, importanța dezbaterii care a avut loc în 
timpul summit-ului G8 de la Paris. Valul de inovații din diferitele sectoare, de la 
mass-media până la vânzarea cu amănuntul, care a fost dezlănțuit de inventarea 
internetului în urmă cu două decenii, a adus beneficii importante pentru economia 
globală. Un raport elaborat de McKinsey pentru reuniunea G8 a constatat că 
internetul a reprezentat 21 % din dezvoltarea economiilor mature în ultimii cinci ani. 
În timpul G8 au fost exprimate preocupări cu privire la confidențialitate, protecția 
drepturilor de autor, precum și la crearea de monopoluri informaționale. Cu toate 
acestea, trebuie să avem grijă să nu suprareglementăm internetul, întrucât într-o 
astfel de situație acesta s-ar putea să nu mai fie spațiul deschis preconizat inițial.

2. Malcolm Harbour, președinte al Comisiei IMCO, a deschis dezbaterea subliniind 
importanța activității acestui grup de lucru, deoarece desfășoară o activitate politică 
crucială, anticipând propunerile Comisiei în acest domeniu. 

Dl Harbour a început prin a sublinia importanța evaluării domeniului de aplicare și a 
aplicării Directivei privind comerțul electronic (2000/31/CE). Aceasta a fost o 
directivă clarvăzătoare, înaintea timpului său și mai radicală decât orice directivă 
care, probabil, ar putea fi realizată astăzi. Directiva privind comerțul electronic, 
adoptată în 2000, stabilește un cadru pentru piața internă pentru comerțul electronic, 
care oferă certitudine juridică pentru întreprinderi și consumatori deopotrivă. 
Aceasta stabilește norme armonizate privind aspecte precum transparența și 
cerințele de informare pentru furnizorii de servicii online, comunicările comerciale, 
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contractele electronice și limitarea răspunderii furnizorilor intermediari de servicii. 

Buna funcționare a pieței interne în comerțul electronic este asigurată de clauza 
privind piața internă, ceea ce înseamnă că serviciile societății informaționale sunt, 

în principiu, supuse legilor statului membru în care este stabilit prestatorul de 
servicii. La rândul său, statul membru în care ajung serviciile societății informaționale 
nu poate restricționa serviciile primite. 

Măsuri complementare la Directiva UE privind comerțul electronic sunt Directiva UE 
privind semnătura electronică, împreună cu autentificarea electronică a plăților online. 
În contextul noii Directive privind drepturile consumatorilor, care propune noi norme 
de protecție a consumatorilor, aceste măsuri reprezintă pași foarte importanți în 
direcția sporirii încrederii consumatorilor în special în ceea ce privește comerțul 
electronic transfrontalier. Etapele următoare vor include reforma regulamentului 
privind standardele și acest lucru va avea, de asemenea, un efect asupra comerțului 
electronic.

Ar trebui să discutăm strategia pentru protecția consumatorilor în ansamblul său, mai 
degrabă decât să vorbim despre piața unică digitală pe de o parte și despre piața unică 
pe de altă parte, ca și cum acestea nu ar fi interconectate. Este nevoie de o mai mare 
transparență, iar punerea în aplicare a pachetului privind telecomunicațiile și în alte 
domenii de servicii, livrare și cumpărare va aduce îmbunătățiri semnificative 
serviciilor online în ceea ce privește calitatea și standardele.

Un cod de conduită pentru emiterea unei mărci de încredere pentru comerțul online 
trebuie să fie referința principală, dacă se vrea a fi semnificativă și vizibilă. Acest 
lucru presupune, de asemenea, investiții și în ceea ce privește bugetul pentru a o face 
cu adevărat eficientă. IMCO tocmai a adoptat un raport la 25 mai 2011 intitulat „Către 
o piață internă a comerțului și distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020”, 
care ar putea fi o referință adecvată în acest sens.

În cadrul noii Directive privind drepturile consumatorilor și al activității desfășurate în 
trialoguri informale, s-a stabilit un set de condiții armonizate, în special în ceea ce 
privește vânzările la distanță și au fost discutate contractele în afara spațiilor 
comerciale. Parlamentul va trebui apoi să ia în considerare pachetul final pe care l-a 
propus Comisia.

Dl Harbour a încheiat prin a solicita Grupului de lucru să fie atent la abordarea 
Directivei privind comerțul electronic, întrucât ar putea apărea dificultăți în ajungerea 
la un consens asupra unor aspecte ale acesteia în cazul în care este pusă în discuție. 
Dezbaterea privind TVA-ul, precum și obstacolele pe care TVA-ul le ridică în fața 
comerțului transfrontalier, de asemenea, trebuie să fie manipulate cu grijă, întrucât 
aceasta este o parte a dezbaterii privind armonizarea fiscală și ar trebui să se înceapă 
prin a analiza TVA-ul online, dacă există probleme de denaturare. Există alte taxe, 
cum ar fi impozitele aplicabile întreprinderilor, care intră în joc atunci când vorbim 
despre comerțul electronic, după cum se poate observa din Cartea verde privind 
jocurile de noroc online.
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3. Ken Ducatel, șef de unitate, DG Societate informațională și mass-media (DG INFSO) 
C1: Agenda digitală: coordonarea politicii, a discutat despre Agenda digitală pentru 
Europa și comerțul electronic.

Dl Ducatel și-a deschis prezentarea subliniind faptul că datele indică o diferență mare 
între nordul și sudul Europei în ceea ce privește economiile internetului. În Europa de 
Nord internetul este un motor de creștere pentru economiile statelor membre, în timp 
ce, în Europa de Sud, importanța acordată pieței unice digitale și comerțului electronic 
transfrontalier este mai redusă. Cererea de tranzacții de comerț electronic 
transfrontalier în Europa este limitată de diferite obstacole cu care consumatorii și 
întreprinderile din UE se confruntă atunci când lucrează online. Europa este încă un 
mozaic de piețe naționale online. Am investit în piața internă din Europa, dar, în 
realitate, noi avem 27 de piețe online naționale.

Tabloul de bord Agenda digitală (Digital Agenda Scoreboard - DAE) din 31 mai 2011 
este primul care urmează să fie publicat de Comisia Europeană care arată performanța 
UE și a statelor membre în realizarea obiectivelor stabilite după primul an de existență 
a DAE. DAE include 101 acțiuni specifice (78 pentru Comisie, dintre care 31 au fost 
propuneri legislative, și 23 pentru statele membre), care vor contribui la generarea de 
creștere economică prin stimularea unui cerc virtuos: eliminarea blocajelor din calea 
noilor servicii și din calea inovării va stimula cererea, care va crește stimulentele 
pentru investiții în infrastructuri și inovare. Acestea sunt grupate în 7 rubrici, fiecare 
reprezentând o zonă-cheie a economiei digitale a Europei. În general, progresul este 
bun: 11 acțiuni au fost finalizate (două înainte de termen), 6 acțiuni care trebuiau să fie 
efectuate anul trecut sunt în întârziere, iar alte 84 sunt în mare măsură pe drumul cel 
bun. DAE consolidează inițiativa datelor deschise. Ce este încă în urmă este comerțul 
electronic transfrontalier. 

Care sunt beneficiile de care consumatorii se bucură prin intermediul comerțului 
electronic? Beneficiile au o natură dublă: comerțul electronic generează bunăstarea 
consumatorilor și stimulează inovarea și o concurență mai mare între companii, 
oferind astfel consumatorilor o gamă mai largă de produse, care pot fi uneori 
indisponibile în țara consumatorului, precum și posibilitatea de a economisi bani. 

Există o serie de acțiuni interconectate în Agenda digitală care, împreună, vor 
contribui la simplificarea tranzacțiilor online. În prezent este adoptat un pachet de 
măsuri, cum ar fi zona unică de plăți în euro (SEPA), care vor completa comerțul 
electronic Ne aflăm încă departe de o zonă unică omogenă de plăți în euro. Totuși, 
aceasta este un subiect important alături de plățile electronice. 

Recunoașterea reciprocă a semnăturilor (fizică și electronică) și autentificarea 
transfrontalieră ar fi un pas important și ar contribui la înlăturarea anumitor bariere din 
calea comerțului electronic. 

Există o întrebare la care nu s-a răspuns încă în ceea ce privește comerțul electronic 
transfrontalier și care solicită o reflecție mai aprofundată: care este locul care ar trebui 
considerat locul unei tranzacții și care jurisdicție se aplică? DG Sanco se ocupă de 
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această problemă și ulterior, în cursul acestui an, va publica o propunere legislativă 
privind soluționarea alternativă a litigiilor și sistemul online de soluționare a litigiilor. 
Acolo unde este posibil, recursul juridic trebuie să fie evitat și trebuie să găsim un 
mijloc de a soluționa litigiile mai ușor decât permite sistemul actual. Un sistem 
eficient de soluționare alternativă a litigiilor trebuie să fie rapid, corect și la prețuri 
accesibile astfel încât să devină accesibil pentru consumatori. Costurile curente 
(litigiul legat de numele domeniului .eu cu o soluționare care costă în jur de 1000 de 
euro pe caz) nu pot fi aplicate în mod global.

În instituirea unei mărci europene de încredere, este nevoie de un rol de conducere. 
Începând cu anul 2000 au apărut mai multe sisteme de mărci încredere și, cu toate 
acestea, mulți utilizatori ai comerțului electronic nu sunt familiarizați cu ele, în special 
în tranzacțiile transfrontaliere, sau nu înțeleg nevoia de mărci de încredere întrucât 
consideră că este suficientă utilizarea mărcilor. Totuși, mărcile ar putea fi prea scumpe 
pentru un comerciant mic cu amănuntul și, prin urmare, crearea unei mărci de 
încredere ar putea reprezenta soluția. Este nevoie de configurația corectă pentru a 
menține încrederea consumatorilor. 

Ceea ce pare a fi cel mai important, în plus față de evaluarea comerțului electronic, ar 
fi un chapeau strategic pentru activitatea online, precum și pentru activitățile paralele, 
care ar afecta în mod direct sau indirect comerțul electronic, cum ar fi accesul în bandă 
largă și punerea în aplicare a pachetului privind telecomunicațiile. Grupul de lucru 
pentru comerțul electronic își propune să realizeze acest lucru. 

4. Comerțul electronic și drepturile de proprietate intelectuală, de Jean Bergevin, șef 
de unitate, Contrafacere și piraterie, DG MARKT, Comisia Europeană.

De ce nu s-a dezvoltat suficient comerțul electronic la nivel transfrontalier? 

Cifrele arată că există o intensificare a contrafacerii. Se poate crede că comerțul 
electronic încurajează vânzarea online de produse contrafăcute. Contrafacerea poate 
crește atunci când comerțul electronic se află în creștere, dar cele două situații nu ar 
trebui să fie confundate.  Internetul nu a contribuit la creșterea practicilor ilicite, ci la 
activitatea online în general. Deci, permițând în același timp comerțului electronic 
juridic să se dezvolte în continuare, trebuie să contracarăm activitatea ilicită pentru a 
reduce contrafacerea și pirateria. Aceste cifre, pe de altă parte, nu acoperă pirateria. 
Pirateria, care este descărcarea ilegală de fișiere în mod gratuit, este diferită de 
contrafacere. Ar fi util să colectăm, de asemenea, cifrele pentru piraterie, astfel încât 
să putem înțelege unde ne aflăm cu cerințele de aplicare.

Un sistem european de recunoaștere a numelor de marcă - în special cele care provin 
din afara Europei - ar putea ajuta la creșterea încrederii în comerțul electronic. Trebuie 
să se asigure protecție pentru mărcile de încredere și pentru respectivele drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI). Gestionarea colectivă a drepturilor în Europa ar putea fi
calea adecvată și o astfel de măsură ar putea fi strategică pentru comerțul electronic.

Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (Directiva 
2004/48/CE) este măsura legală care trebuie să se aplice în acest domeniu. Directiva 
privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală se referă la drepturile de 
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proprietate intelectuală în general, dar are impact și asupra modului în care este 
perceput mediul digital.

La 4 mai 2011 Comisia a publicat un memorandum de înțelegere privind vânzarea. 
Acest memorandum de înțelegere reprezintă cheia pentru acordurile privind încrederea 
consumatorilor și dezvoltarea comerțului electronic, deoarece impune măsuri 
împotriva falsificării. Bazele memorandumului au fost stabilite în Comunicarea
Comisiei din 2009 privind o mai bună protejare a drepturilor de proprietate 
intelectuală pe piața internă, care a recunoscut că lupta împotriva contrafacerii și a 
pirateriei nu aduce beneficii numai deținătorilor de drepturi, ci și altor părți interesate,
cum ar fi platformele de internet, angrosiștii, comercianții cu amănuntul și 
consumatorii. De asemenea, Rezoluția Consiliului privind un plan european global de 
combatere a contrafacerii și a pirateriei și Rezoluția Consiliului privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă au recunoscut gravitatea 
contrafacerii și pirateriei și implicațiile acestora pentru cultură și creativitate, precum 
și pentru competitivitatea Uniunii Europene, pentru întreprinderile, forțele creatoare și
consumatorii săi. Parlamentul European, în răspunsul său la comunicarea Comisiei, a 
aprobat în mare parte această abordare. 

O caracteristică importantă în cadrul pieței digitale este trasabilitatea, care ar putea 
ajuta la îmbunătățirea aplicării legislației. Scopul nu este acela de a „face poliție pe 
internet”, ci de a avea măsuri și practici care să protejeze drepturile de autor asociate 
produselor online. Revizuirea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală va avea loc în 2012. În perioada 19 aprilie 2011-7 iunie 2011 a avut loc o 
audiere publică privind revizuirea acestei directive. Aceasta va fi urmată de o amplă 
evaluare a impactului. 

5. TVA-ul și comerțul electronic, de Patrice Pillet, șef de sector, TVA și alte impozite
pe cifra de afaceri, Unitatea 1, DG TAXUD, Comisia Europeană.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit general pe consum aplicat 
activităților comerciale care implică producția și distribuția de bunuri și prestarea de 
servicii. 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) constituie o sursă majoră de venituri pentru 
bugetele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
sistemul de TVA, care se bazează pe legislația adoptată la nivel european și aplicată la 
nivel național, are numeroase deficiențe care nu-l fac pe deplin eficient și compatibil 
cu cerințele unei piețe unice reale.

Prima Directivă privind TVA datează din 1967. Apoi, primul cadru juridic cu 
dispoziții tranzitorii a fost elaborat în 1993, având în vedere piața unică europeană și 
eliminarea frontierelor interne și, prin urmare, cu mult înainte de apariția comerțului 
electronic. Astăzi, TVA-ul este unul dintre cele mai mari obstacole în calea comerțului 
electronic și a vânzării la distanță. Până în prezent, baza unitară de evaluare prevăzută 
de sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) nu a abordat în mod 
corespunzător furnizarea de servicii livrate pe cale electronică, deoarece această 
modalitate de a furniza servicii nu a fost pur și simplu avută în vedere atunci când a 
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fost instituit actualul sistem de impozitare. Ca urmare, aplicarea normelor anterioare 
privind TVA-ul la aceste operațiuni a produs rezultate discriminatorii. Anterior, 
serviciile livrate pe cale electronică în cadrul UE au fost, în general, supuse TVA, 
indiferent de locul de consum, în timp ce serviciile din afara UE nu au fost supuse 
TVA nici chiar atunci când au fost livrate în cadrul UE.

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată codifică dispozițiile care reglementează introducerea 
sistemului comun al TVA în Uniunea Europeană (UE). Sistemul comun al TVA se 
aplică la bunuri și servicii cumpărate și vândute în vederea consumului în UE. Taxa 
este calculată pe baza valorii adăugate la bunuri și servicii în fiecare etapă a producției 
și a lanțului de distribuție. La final, TVA-ul este suportat de consumatorul final sub 
forma unui procent adăugat la prețul final al bunurilor sau serviciilor. Acest preț final 
este totalul valorii adăugate în fiecare etapă a producției și distribuției. Furnizorul de 
bunuri sau servicii (persoana impozabilă) plătește TVA administrației fiscale naționale 
pentru bunuri sau servicii după deducerea TVA-ului deja plătit către furnizorii săi.

Tranzacțiile efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unei țări din UE de către o persoană 
impozabilă care acționează în această capacitate sunt supuse TVA. Importurile 
efectuate de orice persoană sunt, de asemenea, supuse TVA.

Operațiunile taxabile includ:

 livrările de bunuri efectuate de o persoană impozabilă; 
 achizițiile intracomunitare de bunuri într-o țară a UE dintr-o altă țară a UE; 
 furnizarea de servicii de către o persoană impozabilă; 
 importurile de bunuri din afara UE (un teritoriu terț*sau o țară din afara 

UE). 

TVA pe achiziția de bunuri

O achiziție intracomunitară de bunuri are loc numai atunci când mărfurile sunt 
transportate dintr-o țară a UE în alta. Aceasta are loc atunci când mărfurile vândute de 
o persoană impozabilă într-o țară a UE de plecare sunt achiziționate într-o altă țară a 
UE (de sosire) de o persoană impozabilă care acționează în această calitate sau de o 
persoană juridică neimpozabilă. De asemenea, are loc în cazul mijloacelor noi de 
transport și al produselor supuse accizelor care sunt achiziționate de către alte 
persoane.

Dacă suma totală a achizițiilor intracomunitare de bunuri de către persoane juridice 
neimpozabile și de anumite categorii de persoane impozabile scutite nu depășește un 
prag minim de 10 000 de euro pe an, aceste achiziții sunt supuse TVA numai în cazul 
în care cumpărătorul decide să se înregistreze.

Achizițiile intracomunitare de bunuri second-hand, de opere de artă, obiecte de 
colecție și antichități nu sunt supuse TVA atunci când vânzătorul este un comerciant 
persoană impozabilă sau un organizator de vânzări prin licitație publică, care a plătit 
impozitul pe aceste bunuri prin utilizarea regimului special de impozitare a marjei de 
profit.
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TVA pe serviciile furnizate electronic

Serviciile furnizate electronic includ servicii cum ar fi cele culturale, artistice, 
sportive, științifice, educaționale, de divertisment, de informare și servicii similare, 
precum și servicii de software, jocuri video și serviciile informatice în general. 
Rezultatul este că:

 pentru serviciile specificate livrate pe cale electronică, atunci când sunt 
prestate de către un operator din afara UE către un client din UE, locul de 
impozitare este în interiorul UE și, în consecință acestea sunt supuse TVA; 

 atunci când aceste servicii sunt furnizate de un operator din UE unui client 
din afara UE, locul de impozitare este acolo unde se află clientul și nu sunt 
supuse TVA-ului din UE; 

 când un operator din UE furnizează aceste servicii unei întreprinderi dintr-
un alt stat membru, locul prestării este locul în care este stabilit clientul 
întreprindere; 

 dacă operatorul din UE furnizează aceste servicii unei persoane private din 
UE sau unei persoane impozabile din același stat membru, locul prestării 
continuă să fie acolo unde se află furnizorul; 

Operatorii din afara UE sunt obligați să se înregistreze în scopuri de TVA numai 
atunci când afacerea lor implică vânzări către consumatori finali. Dacă ei 
aprovizionează întreprinderile din UE (și această situație include majoritatea 
operațiunilor de acest tip), atunci nu au nicio obligație, întrucât clienții întreprinderi 
sunt ei înșiși responsabili de TVA pe baza unei autoevaluări în cadrul „procedurii de 
taxare inversă”.

Cea mai simplă și mai atractivă opțiune pentru întreprinderile din afara UE este aceea 
de a utiliza schema simplificată din această Directivă pentru astfel de întreprinderi. 
Acest lucru le permite să se înregistreze în UE în scopuri fiscale într-un singur stat 
membru european, profitând de conformitatea simplificată și de procedurile de 
raportare online.

Întreprinderile din afara UE se pot înregistra la o autoritate fiscală într-un stat membru 
la alegerea lor. Acestea sunt obligate să perceapă TVA de la clienții din UE care nu 
sunt întreprinderi în funcție de cota standard a taxei din statul membru în care 
locuiește clientul. La fiecare trei luni, acestea plătesc taxa pe care au colectat-o la 
administrația la care s-au înregistrat, împreună cu un bilanț în format electronic care 
detaliază vânzările totale pentru fiecare stat membru al UE. Pe baza acestor informații, 
statul membru de înregistrare redistribuie profiturile din taxă către țara 
consumatorului. Acest sistem simplificat pentru întreprinderile din afara UE trebuie să 
fie aplicat timp de trei ani, cu posibilitatea de a se deplasa spre un sistem mult mai 
avansat din punct de vedere tehnic.

Există, totuși, unele excepții de la aceste principii fundamentale. Serviciile în cauză 
sunt cele legate de bunuri imobile, transportul de călători și transportul de mărfuri, 
cele referitoare la activități legate de cultură, artă, sport, știință, educație și 
divertisment, serviciile de restaurant și de catering și cele de închiriere de mijloace de 
transport pe termen scurt. Scopul principal al acestor excepții este de a asigura că 
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serviciul este impozitat la locul unde este consumat efectiv.
În relațiile cu țările din afara UE, pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau 
denaturarea concurenței, statele membre ale UE pot lua în considerare:

 locul de prestare a anumitor servicii situate pe teritoriul lor ca fiind situat în 
afara UE, dacă utilizarea eficientă și exploatarea acestora are loc în afara 
UE; 

 locul de prestare a anumitor servicii situate în afara UE ca fiind situat în 
interiorul unei țări din UE, dacă utilizarea eficientă și exploatarea are loc pe 
teritoriul lor. 

Locul importului de bunuri este țara UE unde se află bunurile atunci intră în UE.

Evenimentul generator și exigibilitatea TVA

Cu excepția unui număr de cazuri enumerate explicit, evenimentul generator pentru 
taxă are loc și taxa devine exigibilă atunci când bunurile sau serviciile sunt furnizate.

În cazul achiziționării intracomunitare de bunuri, evenimentul generator are loc atunci 
când se face achiziția și taxa devine exigibilă la data de 15 a lunii următoare achiziției. 
Cu toate acestea, dacă o factură este emisă înainte de această dată, taxa devine 
exigibilă la data la care este emisă factura.

Directiva 2010/45/UE modifică Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea. Cu toate 
acestea, de la 1 ianuarie 2013, când Directiva 2010/45/UE va intra în vigoare, TVA 
devine exigibilă la emiterea facturii sau la expirarea termenului prevăzut la articolul 
222 din această directivă în cazul în care factura nu a fost emisă până în acel moment. 
În cazul importului de bunuri, evenimentul generator are loc și taxa devine exigibilă în 
momentul în care mărfurile sunt introduse într-o țară a UE.

Sunt luate în considerare un ghișeu unic pentru distribuția serviciilor din afara UE, 
precum și o TVA pentru un magazin unic, astfel încât comercianții cu amănuntul să 
completeze un singur formular pentru a permite distribuirea plății TVA-ului lor către 
statele membre pertinente în caz de vânzare de bunuri. Începând cu 2015, în statul 
membru de consum se va aplica o taxă pentru bunurile achiziționate de la un furnizor 
din UE.

La 1 decembrie 2010, Comisia a publicat o Carte verde privind viitorul taxei pe 
valoarea adăugată, carte care a stat la baza unei consultări pe tema „Spre un sistem de 
TVA mai simplu, mai solid și mai eficient”, care a avut loc în perioada 1 decembrie 
2010-31 mai 2011 și care tocmai a fost finalizată. Scopul acestei consultări a fost acela 
de a lansa o dezbatere largă cu toate părțile interesate cu privire la evaluarea 
sistemului actual de TVA și la posibilele căi de urmat pentru consolidarea coerenței 
sale cu piața unică și a capacității sale de colectare de venituri concomitent cu 
reducerea costurilor de conformare.

Cartea verde se referă în special la tratamentul livrărilor transfrontaliere, precum și la 
alte probleme-cheie care abordează neutralitatea fiscală, gradul de armonizare necesar 
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în cadrul pieței unice și reducerea birocrației, asigurând în același timp venituri din 
TVA pentru statele membre.

6. În concluzie la cea de-a patra reuniune a Grupului de lucru, participanții au adus 
în discuție următoarele puncte ca obiect al unei reflecții continue:

Coordonatorul Grupului de lucru, Arias Echeverria, a subliniat faptul că comerțul 
electronic pare să fi avut mai mult succes în SUA decât în Europa, în special la nivel 
transfrontalier. Poate ar fi indicat să analizăm situația din SUA și să vedem ce soluții 
s-au găsit la problemele care sunt încă pendinte în Europa.

Noua Directivă privind drepturile consumatorilor nu a fost atât de promițătoare pe cât 
se spera. Poate că ar fi de preferat o abordare pas-cu-pas mai delicată decât o revizuire 
completă a sistemului de comerț electronic. Achizițiile publice electronice ar putea fi 
un prim pas de plecare deoarece ar putea ajuta la rezolvarea multor probleme 
evidențiate în cadrul acestui Grup de lucru. Totuși. achizițiile publice electronice 
necesită în continuare diverse acțiuni complementare, cum ar fi semnăturile 
electronice și autentificarea electronică. Portugalia a făcut multe pentru a elimina 
obstacolele din calea achizițiilor publice electronice și abordarea portugheză ar putea 
fi aplicată, de asemenea, în alte părți ale Europei.

Unul dintre cele mai mari obstacole la nivel paneuropean este TVA-ul. Acesta trebuie 
să fie abordat direct.  Cartea verde privind TVA-ul este un instrument excelent pentru 
reflecție continuă și dialog; cu toate acestea, trebuie să mergem mai departe pentru a 
putea intensifica comerțul electronic și vânzările online. Acest lucru trebuie să fie 
rezolvat destul de repede. Există posibilități de reducere sau scutire de TVA, dacă este 
necesar. Educarea publicului pentru a folosi comerțul electronic este vitală și sistemul 
actual de TVA pe educație privind comerțul cu amănuntul online trebuie să fie 
revizuit. 

Muzica online este o altă problemă. Viteza de evoluție a mediului digital se modifică 
foarte rapid și tinerii trebuie să se implice în calitate de consilieri pentru factorii de 
decizie politică, întrucât aceștia au cea mai bună imagine de ansamblu asupra modului 
în care trebuie să se aplice tipul adecvat de măsuri. 

În ceea ce privește comparația UE-SUA și modelele de bună practică, s-a subliniat 
faptul că sarcina administrativă în SUA este diferită, în timp ce veniturile provenite 
din taxă în UE sunt de fapt mai bune, în ciuda faptului că aceasta poate fi mai 
împovărătoare. În SUA, taxa pe vânzări nu este pusă în aplicare, ci lăsată până la 
conformarea voluntară, ceea ce nu este cazul în UE.

A cui competență se aplică în cazul TVA este o altă lacună care trebuie încă să fie 
abordată.

Care este obiectivul pentru comerțul online? Obiectivul este de 20 % până în 2015, 
după cum se citează în Tabloul de bord Agenda digitală din 31 mai 2011.

Protecția mărcilor comerciale offline și online nu este încă egală. Comportamentul 
responsabil și protecția împotriva contrafacerii sunt necesare în special în lanțul de 
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aprovizionare. Pe măsură ce lanțul de aprovizionare devine din ce în ce mai mare, 
există mai mulți intermediari și probabilitatea apariției unor probleme ar putea crește. 
Creșterea transparenței ar putea crea o situație reciproc avantajoasă în acest domeniu 
de creștere. Memorandumul de înțelegere a cărui finalizare a durat 2 ani trebuie să fie 
aplicat. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că internetul este un domeniu 
deschis, iar succesul său se bazează pe bariera redusă de la intrare.

Serviciile de telecomunicații și furnizarea de servicii în bandă largă trebuie să fie 
compatibile cu cererea. Dacă aceste servicii sunt saturate, atunci accesul la toate 
serviciile disponibile nu poate fi posibil și este necesară o îmbunătățire a serviciului. 
La 13 iulie, DG INFSO va discuta cu acest reprezentanții acestui sector despre o 
modernizare a sistemului actual pentru a dezvolta un model de afaceri pentru 
obiectivul 2020 de 30 de megabyți pe secundă.
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ORDINEA DE ZI

Prima reuniune a Grupului de lucru, 23 martie 2011
8.00-10.30, Bruxelles

Sala de reuniune: ASP1E3 (micul-dejun va fi oferit de organizatori)

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi.

2. Urarea de bun venit și prezentarea membrilor Grupului de lucru și a participanților 
de către coordonator, Pablo Arias Echeverría, deputat în Parlamentul European. 
Prezentarea metodei Grupului de lucru.

3. Către o nouă Comunicare a Comisiei Europene privind viitorul comerțului 
electronic în Uniunea Europeană, de Jean Bergevin, șef de unitate, Libera 
circulație a serviciilor și dreptul de stabilire II: serviciile de vânzare cu amănuntul 
și de informare, DG Markt, Comisia Europeană.

4. Comerțul electronic și consumatorii, de David Mair, șef de unitate, Piețele de 
consum, DG SANCO; Comisia Europeană.

5. Agenda digitală pentru Europa și comerțul electronic, de Miguel GONZALEZ-
SANCHO, șef de unitate adjunct, DG Societate informațională și mass-media C1: 
Agenda digitală: coordonarea politicii. 

6. Schimb de opinii.

7. Chestiuni diverse.

8. Data, locul și subiectul următoarei reuniuni a Grupului de lucru.
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ORDINEA DE ZI

A doua reuniune a Grupului de lucru, 19 aprilie 2011
10.00-12.30, Bruxelles

Sala de reuniune: [ASP A1E-1]
(Va exista traducere simultană în FR, IT, EN, ES)

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi.

2. Urarea de bun venit și prezentarea membrilor Grupului de lucru și a participanților de 
către coordonator, Pablo Arias Echeverría, deputat în Parlamentul European. 

3. Alocuțiune introductivă a deputatului în Parlamentul European, Pablo Arias 
Echeverría.

4. Directiva privind drepturile consumatorilor și comerțul electronic, de Andreas
Schwab, deputat în Parlamentul European, raportor pentru Directiva privind 
drepturile consumatorilor.

5. Comerțul electronic și consumatorii din Europa, de Ursula Pachl, directoare 
adjunctă a BEUC (Organizația Europeană a Consumatorilor)

6. Serviciile poștale și comerțul electronic, de Werner Stengg, șef de unitate, DG Markt 
E3 - Servicii online și servicii poștale, Comisia Europeană.

7. Serviciile poștale și comerțul electronic din perspectiva sectorului privat, de Carsten 
Hess, vicepreședinte și șef al Reprezentanței Corporatiste din Bruxelles, Deutsche 
Post DHL.

8. Schimb de opinii.

9. Chestiuni diverse.

10. Data, locul și subiectul următoarei reuniuni a Grupului de lucru.
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ORDINEA DE ZI

A treia reuniune a Grupului de lucru, 3 mai 2011
10.00-12.30, Bruxelles

Sala de reuniune: [ASP A1G-1]
(Va exista traducere simultană în FR, IT, EN, ES)

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi.

2. Urarea de bun venit și prezentarea membrilor Grupului de lucru și a participanților 
de către coordonator, Pablo Arias Echeverría, deputat în Parlamentul European. 

3. Alocuțiune introductivă a deputatului în Parlamentul European, Pablo Arias 
Echeverría.

4. Protecția datelor în comerțul electronic, de Marie Hélène Boulanger, șefă de 
unitate, Unitatea C3, DG Justiție, Comisia Europeană.

5. Întreprinderile mici și mijlocii, comerțul electronic și propunerea de facturare 
electronică a Comisiei Europene, de Danny Bunch, șef de unitate adjunct,
DG ENTR/D3, responsabil cu TIC pentru competitivitate și inovare industrială, 
Comisia Europeană.

6. Platformeler online și IMM-urile, un nou ecosistem, de Stefan Krawczyk, 
director afaceri instituționale, Europa, eBay Europa.

7. Înregistrarea online a companiei, o inițiativă a Google, de Julien Blanchez, 
director național de marketing, Google Belgia.

8. Trusted Shops, o inițiativă a sectorului privat în scopul dezvoltării unei mărci 
europene de încredere, de Jean-Marc Noel, fondatorul Trusted Shops.

9. Schimb de opinii.

10. Chestiuni diverse.

11. Data, locul și subiectul următoarei reuniuni a Grupului de lucru.
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ORDINEA DE ZI

A patra reuniune a Grupului de lucru, marți, 31 mai 2011
10.00-12.30, Bruxelles

Sala de reuniune: [ASP A1G-1]
(Va exista traducere simultană în FR, IT, EN, ES)

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi.

2. Urarea de bun venit și prezentarea membrilor Grupului de lucru și a participanților de 
către coordonator, Pablo Arias Echeverría, deputat în Parlamentul European. 

3. Alocuțiune introductivă a lui Malcolm Harbour, președinte al Comisiei IMCO.

4. Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene și comisar pentru Agenda Digitală.

5. Agenda digitală pentru Europa și comerțul electronic, de Ken Ducatel, șef de 
unitate, DG Societate informațională și mass-media C1: Agenda digitală: coordonarea 
politicii. 

6. Comerțul electronic și drepturile de proprietate intelectuală, de Jean Bergevin, șef 
de unitate, Contrafacere și piraterie, DG MARKT, Comisia Europeană.

7. TVA-ul și comerțul electronic, de Patrice Pillet, șef de sector, TVA și alte impozite 
pe cifra de afaceri, Unitatea 1, DG TAXUD, Comisia Europeană.

8. Schimb de opinii.

9. Concluziile coordonatorului Grupului de lucru și anunțarea prezentării în cadrul 
IMCO a principalelor concluzii ale Grupului de lucru.


