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CONCLUZIILE
GRUPULUI DE LUCRU PENTRU COMERȚ 

ELECTRONIC AL IMCO

Introducere 

La 28 februarie 2011, coordonatorii IMCO i-au încredințat dlui Pablo Arias Echeverria 
sarcina de a elabora raportul „Realizarea pieței interne pieței interne în ceea ce privește 
comerțul electronic” pentru a crea un grup de lucru referitor la acest subiect. Grupul de lucru a 
asigurat un cadru pentru schimbul de opinii între factorii de decizie din instituțiile europene și 
părțile interesate respective, cu scopul de a analiza etapele necesare pentru îmbunătățirea 
comerțului electronic, de a spori încrederea consumatorilor și de a aprofunda măsurile 
necesare punerii în aplicare a inițiativei privind marca de încredere la nivel european care a 
fost deja aprobată de Parlamentul European. 

Scopul grupului de lucru

În mijlocul unei crize economice, Europa trebuie să profite la maxim de o piață unică de 500 
de milioane de consumatori. Comerțul electronic este un instrument cu un potențial mare de 
remodelare și îmbunătățire a competitivității economiei UE și a pieței interne europene. O 
piață europeană puternică trebuie să fie capabilă să concureze la nivel mondial. Acum avem 
ocazia de a îmbunătăți normele și de a face ca piața internă să fie pe viitor mai puternică și 
mai competitivă la nivel global. 

Internetul a transformat modul în care trăim, accesăm informații și interacționăm unii cu alții 
(prin intermediul rețelelor sociale) și are potențialul uriaș de a schimba multe aspecte ale vieții 
noastre, precum educația. Impactul direct al internetului asupra economiei este incontestabil, 
la fel și potențialul său de a continua acest lucru în anii următori. Companiile, persoanele 
individuale, guvernele și întreprinzătorii au văzut în accesul la internet posibilitatea unor 
inovații radicale în ceea ce privește utilizarea și dezvăluirea de informații și capacitatea de a 
furniza bunuri și servicii în întreaga lume și pretutindeni.

În Europa încă mai există câteva bariere în calea comerțului electronic în Uniune, precum 
reglementarea inegală a protecției consumatorilor, reglementările inegale în materie de 
impozite, protecția datelor, protecția proprietății intelectuale, serviciile poștale etc. Scopul 
Grupului de lucru pentru comerțul electronic al IMCO a fost de a organiza o discuție deschisă 
și liberă, pe durata a 4 reuniuni, în care deputații în Parlamentul European, reprezentanții 
Comisiei, părțile interesate implicate și experții să analizeze diferitele măsuri care sunt în curs 
de a fi aplicate de Comisia Europeană și să discute inițiativele viitoare și să identifice lacunele 
care ar trebui completate în anii următori.

Principalele concluzii ale grupului de lucru

Comerțul electronic și consumatorii
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Există o lipsă a încrederii consumatorilor în comerțul electronic atunci când cumpără online 
de peste graniță. Publicațiile recente precum al cincilea Tablou de bord al pieței interne arată 
că comerțul electronic crește în mod constant în statele membre, dar nu între acestea. Acest 
lucru sugerează că există o problemă imensă de încredere din partea cererii. 

Consumatorii au diverse preocupări legate de comerțul electronic transfrontalier, printre care: 
lipsa de cunoștințe și informații cu privire la drepturile lor și insecuritatea juridică referitoare 
la ceea ce pot face în cazul în care procesul de achiziționare online nu decurge normal, la 
modul de recuperare a banilor în cazul în care există o problemă cu produsul sau cu livrarea 
acestuia, teama de fraudă și barierele lingvistice.

Fragmentarea juridică actuală a drepturilor consumatorilor constituie, de asemenea, o barieră 
atât pentru consumatori, cât și pentru comerțul transfrontalier. Comercianții care operează 
peste granițe se confruntă cu 27 de seturi diferite de norme. Există o interacțiune puternică între 
comerțul electronic și nivelul de armonizare a legilor consumatorilor. Consumatorii vor să își cunoască 
drepturile, în timp ce comercianții ar dori un set unic de legi la care să se raporteze, și nu o serie 
întreagă.

Încă există un număr semnificativ de consumatori care nu au cunoștință de ofertele și prețurile 
competitive disponibile la comercianții cu amănuntul transfrontalieri. În ciuda existenței a 
aproximativ 300 de site-uri de comparare a prețurilor, numai câteva oferă evaluări 
transfrontaliere ale prețurilor. Există o nevoie de site-uri paneuropene multilingve de 
comparare a prețurilor. Ar trebui să valorificăm puterea internetului astfel încât comparațiile 
privind prețul și calitatea să fie mai folositoare și mai valoroase pentru consumatori, fără a 
reduce opțiunile. 

Propuneri:

 Aprobarea Directivei privind drepturile consumatorilor va fi un pas înainte către 
sporirea securității juridice în mai multe privințe. 

 Crearea unui sistem UE transfrontalier eficient de soluționare alternativă a litigiilor, 
pentru a rezolva potențialele conflicte. 

 Lansarea Codului UE al drepturilor online, așa cum s-a anunțat în O agendă digitală 
pentru Europa, și a unui cod de conduită pentru utilizatorii online.

 Promovarea și alocarea unui număr mai mare de resurse centrelor europene ale 
consumatorilor. 

 Lansarea și încurajarea creării de site-uri paneuropene multilingve de comparare a 
prețurilor.

 Sporirea numărului și promovarea campaniile de informare și educaționale pentru 
consumatori.

IMM-urile

IMM-urile sunt o forță motrice pentru economia europeană. Acestea trebuie să înțeleagă mai 
bine faptul că comerțul electronic și comerțul transfrontalier pot reprezenta centrul activității 
lor. Trebuie depășite barierele din calea comerțului online și încă se pot face îmbunătățiri în 
ceea ce privește TIC și inovarea industrială în Europa, întrucât TIC pot fi exploatate într-o 
măsură mult mai mare în scopul competitivității și creșterii. 
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Comerțul electronic trebuie să devină o prioritate nu numai pentru companiile mari, ci și 
pentru IMM-uri ca parte a activității lor centrale. Există mai multe exemple de întreprinderi 
care și-au salvat activitatea comercializând online și, de asemenea, de întreprinderi care și-au 
înmulțit profiturile și au creat multe locuri de muncă după ce au început să vândă online. 
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Propuneri:

 Lansarea și promovarea unor inițiative precum Rețeaua Europeană E-Business de sprijin 
pentru IMM-uri (eBSN), care reunește mai multe IMM-uri cu scopul de a le integra în 
lanțurile digitale de distribuție, agenda de competențe digitale, standardizarea TIC și 
încurajarea altor inițiative care sporesc sensibilizarea cu privire la avantajele 
comercializării online, cresc volumul de informații disponibile pentru IMM-uri și 
promovează includerea acestora în e-comerț.

 Dezvoltarea unor instrumente precum facturarea electronică, achizițiile publice 
electronice, semnătura electronică și autorizarea online.

Protecția datelor 

Confidențialitatea și siguranța datelor sunt preocupări principale ale consumatorilor, care ar 
putea împiedica oamenii să cumpere online. În mediul digital trebuie luate în considerare 
toate interesele și drepturile relevante, precum și protecția deplină a libertăților fundamentale. 
Directiva 95/46/CE privind protecția datelor a fost pusă în aplicare de toate statele membre, 
însă există diferențe mari în ceea ce privește modalitatea în care aceasta este pusă în aplicare, 
precum și în ceea ce privește costurile de transfer și de control al datelor. 

Propuneri:

 Armonizarea normelor în acest domeniu pentru a crea un mediu juridic mai previzibil. 

 Asigurarea transparenței privind datele și a posibilității de a corecta sau șterge datele, 
precum și de a raporta încălcările, este o chestiune esențială. 

 Reducerea sarcinilor administrative și simplificarea cerințelor de notificare pentru a spori 
încrederea în internet și în mediul online.

 Adaptarea legislației privind protecția datelor la noile provocări și inovații în materie de 
protecție a datelor, precum noua procesare bazată pe internet, în care programele 
informatice, resursele comune și informațiile se află pe servere la distanță („cloud 
computing”).

Serviciile poștale 

Funcționarea eficientă a serviciilor poștale este esențială pentru comerțul electronic și pentru 
vânzarea la distanță. Diferite produse de comerț electronic sunt disponibile numai în comerțul 
electronic transfrontalier și, adesea, chiar și produsele care se găsesc la nivel intern pot fi 
achiziționate la un preț mai ieftin din străinătate. Asta înseamnă că serviciul de livrare a 
coletelor va continua să se dezvolte.

Furnizorii și cumpărătorii în egală măsură continuă să perceapă livrarea fizică a bunurilor ca 
fiind o barieră. În comerțul electronic transfrontalier, livrarea de la o țară la alta ar putea 
presupune, în anumite cazuri, tarife mai mari decât livrarea internă. Diferențele de preț sunt 
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cauzate, printre altele, de: calitatea serviciilor; serviciile de urmărire și depistare; distanță; 
durată; frontierele acvatice dintre regiuni.

Crearea unei „Agenții FRONTEX pentru bunuri” la granița exterioară a UE pentru a rezolva 
chestiunile referitoare la punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală ar putea fi 
dăunătoare, pentru că, în loc să crească protecția, ar putea afecta grav lanțurile de distribuție 
poștală și curierat rapid, fără a le aduce vreun profit.

În Cartea albă privind transportul (COM/2011/0144 final), data limită pentru a transfera 30% 
din expedieri pe calea ferată și căile navigabile interioare este 2030. Trebuie avut grijă să nu 
se distrugă modelele de întreprinderi de comerț electronic precum cele cu livrare a doua zi.

Propuneri:

 Uniformizarea și simplificarea normelor care afectează serviciile poștale în comerțul 
electronic transfrontalier, în special a normelor privind TVA-ul.
 Clarificarea normelor privind serviciile la antrepozit (cu stabilirea părții ale cărei 
legislație și TVA se vor aplica);
 Uniformizarea taxelor ecologice și a taxelor de drum (adică Eurovigneta UE), întrucât 
acestea ar putea crește taxele și costurile pentru consumatorii de comerț electronic 
transfrontalier.
 Clarificarea drepturilor de livrare și îmbunătățirea livrărilor: fiabilitate, viteză de 
livrare, servicii favorabile clienților și o politică bună în materie de rambursare.

TVA-ul 

Unul dintre cele mai mari obstacole de la nivel paneuropean este TVA-ul. Cartea verde 
privind TVA-ul (COM(2010)0695 final) este un instrument excelent de continuare a 
reflectărilor și a dialogului; cu toate acestea, trebuie mers mai departe pentru a putea 
intensifica comerțul electronic și vânzările online. Această chestiune trebuie rezolvată cât se 
poate de repede. Posibilitățile de reducere sau de acordare a scutirii de la plata TVA-ului, 
după caz, există. Educarea publicului în sensul utilizării comerțului electronic este esențială, 
iar actualul sistem TVA privind educația în materie de comercializare cu amănuntul online 
trebuie revizuit. 

Propuneri:

�Simplificarea și uniformizarea normelor actuale în materie de TVA pentru vânzările la 
distanță,
�Reducerea sarcinii administrative, în special pentru IMM-uri,
�Crearea unui ghișeu unic (propunere din 2004),
�Stabilirea părții a cărei jurisdicții se aplică în chestiunile legate de TVA în domeniul 
comerțului electronic transfrontalier,
  Analizarea posibilităților de reducere sau scutire de TVA pentru tranzacțiile 

transfrontaliere online.
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DPI și punere în aplicare

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală și combaterea contrafacerii și a pirateriei 
reprezintă provocări majore. Un sistem european care să asigure cadrul juridic pentru 
îmbunătățirea și actualizarea legislației privind punerea în aplicare, drepturile de autor și 
gestionarea drepturilor colective pentru a le adapta la economia digitală a secolului XXI este 
de primă importanță.

Paralele cu asigurarea posibilității de prosperare a comerțului electronic legal, trebuie să 
combatem activitățile ilicite, să punem capăt contrafacerii și pirateriei, pentru a spori 
încrederea consumatorilor și, de asemenea, să protejăm drepturile de proprietate intelectuală și 
operele creatorilor și inovatorilor. Memorandumul de înțelegere din 5 mai 2011 privind 
vânzarea pe internet a bunurilor contrafăcute a fost un pas înainte bun și reprezintă un element 
central al acordurilor referitoare la construirea încrederii consumatorilor și al dezvoltării 
comerțului electronic, întrucât aplică măsuri împotriva contrafacerii. 

Propuneri:

 Revizuirea directivei privind aplicarea DPI prevăzută pentru 2012 cu scopul de a îmbunătăți 
punerea în aplicare și adaptarea acesteia la era digitală.

 Restructurarea cadrului juridic în care operează DPI.
 Propunerea și punerea în aplicare a unei legislații eficace pentru a simplifica gestionarea 

colectivă în Europa.
 Deschiderea unei dezbateri referitoare la oportunitățile și provocările distribuției online de 

opere audiovizuale.

Marca de încredere 

În Europa există deja multe etichete de calitate. Problema este că acestea nu oferă garanții 
suficiente în ceea ce privește comerțul electronic transfrontalier. Prin urmare, este nevoie de o 
marcă de încredere la nivel european.

O marcă de încredere la nivel european trebuie să fie simplă, bine structurată, cuprinzătoare, 
astfel încât să aducă un plus de valoare comerțului electronic, și să crească încrederea 
consumatorilor, permițându-ne să avansăm repede către domeniul transparenței. Aceasta ar 
trebui să fie o marcă-umbrelă care să ofere garanții reale în toate domeniile sale de acțiune 
pentru a spori încrederea atât a consumatorilor, cât și a întreprinderilor, oferind securitate 
juridică și un sistem de restituire a banilor garantată pentru consumatori, un sistem UE de 
mecanisme alternative de soluționare a litigiilor cu un sistem online de soluționare multilingv, 
oferind posibilitatea de a avea evaluări ale comerciantului și răspunsuri ale clienților, precum 
și responsabilitatea întreprinderilor pentru ceea ce declară. Cadrul instituțional al autorității 
căreia îi revine sarcina acordării mărcii de încredere este o chestiune dificilă, deoarece nu 
există o autoritate de reglementare independentă pe piața unică. Sunt necesare discuții 
suplimentare.

Propuneri:
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 Crearea unei platforme a factorilor de decizie, a părților interesate și a experților care 
să analizeze punerea în aplicare a unui sistem de mărci de încredere la nivel european.

 Un Cod de conduită pentru emiterea unei mărci de încredere pentru comerțul online 
trebuie să fie la standardele cele mai ridicate pentru a fi semnificativ și vizibil. Acest 
lucru implică și investiții bugetare, pentru a fi cu adevărat eficientă.

Lucrări ulterioare 

 Este nevoie de o viziune globală asupra necesităților comerțului electronic. Fragmentarea 
actuală a pieței unice în cele 27 de state membre, precum și diferențele de TVA trebuie 
depășite, iar încrederea consumatorilor și comercianților în comerțul electronic trebuie 
sporită. Instituirea unui regim special pentru comerțul electronic pe piața internă, similar 
celui de al 28-lea regim care este în prezent discutat în instituțiile europene, este necesară 
pentru a depăși barierele actuale. 

 Ar trebui elaborat un Act unic privind comerțul electronic, în conformitate cu noul Act 
privind piața unică. 

 Grupul de lucru vizează să continue munca depusă deja în aceste patru reuniuni, ca plan 
strategic pentru comerțul electronic.


