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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aplicarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale 
(2013/2116(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față 
de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”)1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social intitulat „Primul raport privind aplicarea directivei privind practicile 
comerciale neloiale” (COM(2013)0139),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social intitulat „Primul raport privind aplicarea directivei privind practicile 
comerciale neloiale” (COM(2013)0139),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale 
însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului 
(Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului)2, 

– având în vedere Directiva 98/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 
1998 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 ianuarie 2009 referitoare la transpunerea, aplicarea și 
asigurarea respectării Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și a Directivei 2006/114/CE 
privind publicitatea înșelătoare și comparativă4, 

– având în vedere studiul intitulat „Transpunerea și aplicarea Directivei privind practicile 
comerciale neloiale (2005/29/CE) și a Directivei privind publicitatea înșelătoare și 
comparativă (2006/114/CE)”, realizat la cererea Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor a Parlamentului European5, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2013),

A. întrucât că consumul este unul dintre motoarele creșterii în Uniune și că, în acest sens, 

                                               
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
3 JO L 166, 11.6.1998, p. 51.
4 Texte adoptate, 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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consumatorii joacă un rol esențial în economia europeană;

B. întrucât Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale este principalul 
instrument legislativ al Uniunii Europene care reglementează publicitatea înșelătoare și 
alte practici comerciale neloiale în cadrul tranzacțiilor dintre întreprinderi și consumatori;

C. întrucât, prin intermediul așa-numitei clauze privind „piața unică”, directiva are scopul de 
a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în ansamblul Uniunii, garantând 
totodată întreprinderilor securitatea juridică importantă, precum și diminuarea obstacolelor 
în calea comerțului transfrontalier;

D. întrucât derogările temporare, care permit statelor membre să aplice în continuare 
dispoziții de drept intern mai restrictive sau mai riguroase decât dispozițiile directivei și să 
pună în aplicare clauzele de armonizare minimă existente în alte acte legislative ale 
Uniunii, au expirat la 12 iunie 2013;

E. întrucât statele membre care doresc sunt libere să extindă aplicarea directivei la relațiile 
între întreprinderi și că, în prezent, numai patru dintre statele membre au făcut această 
alegere;

F. întrucât Comisia Europeană a anunțat că va propune în scurt timp revizuirea Directivei 
2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă destinată întreprinderilor;

G. întrucât dezvoltarea economiei informatizate și a tuturor aplicațiilor sale tehnologice au 
revoluționat modalitățile de cumpărare și modul în care întreprinderile fac publicitate și își 
vând bunurile și serviciile,

1. subliniază eficacitatea dispozitivului legislativ instituit de directivă, precum și importanța 
sa pentru a contribui la creșterea gradului de încredere a consumatorilor și a 
comercianților în tranzacțiile efectuate pe piața internă, în special în ceea ce privește 
tranzacțiile transfrontaliere și pentru garantarea unei securități juridice mai ridicate pentru 
întreprinderi; 

2. regretă faptul că, în ciuda dispozițiilor Directivei 2006/114/CE care vizează combaterea 
practicilor înșelătoare în materie de publicitate în domeniul relațiilor dintre întreprinderi, 
anumite practici, în special cele de tip înșelătorii cu anuarele, persistă; ia act de intenția 
Comisiei de a propune în viitorul apropiat o modificare a Directivei 2006/114/CE în ceea 
ce privește relațiile între întreprinderi, pentru a lupta mai eficient împotriva acestor 
practici; consideră că nu este oportun ca domeniul de aplicare al Directivei 2005/29/CE 
referitor la relațiile dintre întreprinderi și consumatori să fie extins în viitorul apropiat la 
întreprinderi; 

3. consideră că o prelungire a listei „negre” din anexa I nu este oportună în acest moment; 
solicită totuși Comisiei să redacteze o listă cu practicile identificate ca fiind neloiale de 
către autoritățile naționale în sensul principiilor generale ale directivei, pentru a evalua 
oportunitatea eventuală a unei astfel de extinderi în viitor;



PR\1003845RO.doc 5/8 PE519.576v01-00

RO

4. reamintește faptul că, începând din 12 iunie 2013, statele membre nu mai pot menține 
dispozițiile păstrate până la acea dată cu titlul de derogări temporare; prin urmare, cere 
statelor membre să reinstituie conformitatea cu textul directivei cât mai curând posibil;

5. reafirmă importanța și caracterul indispensabil al unei aplicări complete și al unei puneri 
în aplicare adecvate a directivei de către statele membre;

6. încurajează Comisia să continue să urmărească atent aplicarea directivei și, dacă este 
cazul, să urmărească în justiție statele membre are o încalcă, care nu transpun sau nu pun 
în aplicare corect directiva, conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene;

7. reafirmă importanța consolidării cooperării dintre autoritățile naționale însărcinate cu 
aplicarea directivei; în acest sens, încurajează Comisia să procedeze la o analiză 
aprofundată a domeniului de aplicare, a eficacității și a mecanismelor de funcționare ale 
regulamentului referitor la cooperarea în materie de protecție a consumatorilor 
(Regulamentul CPC), conform angajamentelor luate, până la sfârșitul anului 2014;

8. insistă asupra utilității operațiunilor de verificare amplă desfășurate în cadrul 
Regulamentului CPC și cere Comisiei să dezvolte și să consolideze aceste operațiuni; cere 
Comisiei să sintetizeze datele colectate, precum și lista acțiunilor întreprinse de către 
Comisie și statele membre în urma acestor operațiuni și să își facă publică analiza;

9. regretă faptul că, în ciuda dispozitivului legislativ european în materie de preț al 
transportului aerian și a operațiunii de verificare amplă realizată în 2007 în cadrul 
regulamentului CPC care a vizat site-urile de internet care vând bilete de avion,
consumatorii continuă să fie victime ale numeroaselor practici înșelătoare în acest sector; 

10. consideră că sancțiunile impuse în urma nerespectării directivei nu ar trebui să fie 
niciodată mai mici decât beneficiul realizat de pe urma practicii considerate neloiale sau 
înșelătoare; reamintește statelor membre că directiva prevede ca sancțiunile să fie eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare; cere Comisiei să compileze și să analizeze datele 
privind sancțiunile aplicate de către statele membre;

11. ia act cu satisfacție de realizarea de către Comisie a bazei de date privind practicile 
comerciale neloiale; regretă că această bază de date nu este disponibilă decât în limba 
engleză; cere Comisiei să crească progresiv numărul de limbi în care baza de date este 
disponibilă și să îi dezvolte vizibilitatea acesteia, în special în rândul agenților economici;

12. subliniază importanța documentului de orientare elaborat de Comisie pentru a însoți 
punerea în aplicare a directivei; salută intenția Comisiei de a proceda la revizuirea acestui 
document până în 2014;

13. insistă asupra importanței pentru consumatori de a beneficia de căi de atac eficace, rapide 
și necostisitoare;  în acest sens, cere statelor membre să pună în aplicare pe deplin 
directiva privind modalitățile alternative de soluționare a conflictelor și privind 
soluționarea extrajudiciară a conflictelor online;

14. reamintește importanța pe care o au pentru consumatori mecanismele de recurs colectiv; 
solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă care să vizeze crearea unui mecanism 
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de recurs colectiv coerent la nivelul Uniunii în materie de protecție a consumatorilor, care 
să poată fi aplicat cazurilor transfrontaliere; insistă ca abordarea Uniunii în materie de 
recurs colectiv să se concentreze în mod prioritar pe acțiunile de reprezentare deschise de 
entități recunoscute în mod corespunzător la nivel național și să se fondeze pe principiului 
consimțământului prealabil („opt-in”);

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva 2005/29/CE vizează protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale 
neloiale ale întreprinderilor față de aceștia și creșterea gradului de încredere a consumatorilor 
în tranzacțiile efectuate pe piața internă, garantând totodată o securitate juridică mai ridicată 
pentru întreprinderi. 

Raportorul este de părere că dispozițiile directivei actuale sunt satisfăcătoare și nu consideră 
necesar să se procedeze în prezent la o revizuire în profunzime a textului, dar consideră totuși 
că este fundamental ca statele membre să transpună integral și să pună în aplicare în mod 
corect directiva.

Problema oportunității extinderii domeniului de aplicare al directivei la sectorul B2B ar 
merita expusă, în special pentru a reglementa problema înșelătoriilor cu anuarele.  Comisia 
Europeană a considerat, în raportul COM(2013)139, că aceasta nu este cea mai bună opțiune, 
iar raportorul este de acord:

- Directiva 2006/114/CE include deja în domeniul său de aplicare posibilitatea de a lupta 
împotriva acestor practici, iar Comisia, care și-a anunțat intenția de a propune o revizuire a 
acestui text în viitorul apropiat, va putea cu acea ocazie să aducă precizările pe care le 
consideră necesare pentru a consolida dispozitivul existent. Parlamentul nu va întârzia să își 
joace rolul de colegislator cu respectiva ocazie.

- În plus, statele membre care doresc pot deja să aplice Directiva 2005/29/CE relațiilor între 
întreprinderi și, în prezent, numai patru dintre acestea au aplicat-o. 

- De altfel, extinderea domeniului de aplicare a directivei privind relațiile dintre întreprinderi 
și consumatori la relațiile dintre întreprinderi ar dăuna clarității dispozitivului actual, care 
prevede separarea clară între B2B și le B2C. 

- În sfârșit, o extindere a Directivei 2005/29/CE la B2B ar obliga autoritățile însărcinate cu 
aplicarea sa să trateze în mod egal cazurile B2B (pe lângă cazurile de B2C), ceea ce ar putea 
să le creeze probleme în practică. 

Din toate aceste motive, raportorul, la fel ca și Comisia Europeană, nu consideră că extinderea 
domeniului de aplicare a Directivei 2005/29/CE la B2B este oportună în această etapă. 

În ceea ce privește necesitatea de a consolida aplicarea directivei, există în continuare lacune, 
iar Comisia trebuie să urmărească atent aplicarea textului directivei, fără să ezite să 
urmărească în justiție statele membre care încalcă, care nu transpun sau nu pun în aplicare 
corect directiva, conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. 

Raportorul insistă, de asemenea, asupra necesității de a consolida cooperarea dintre 
autoritățile naționale în cadrul rețelei CPC. Ideea Comisiei de a crea organiza sesiuni de 
formare destinate acestor autorități și actorilor din sistemul judiciar este bună, aceste sesiuni 
trebuind să vizeze în special o mai bună cunoaștere a funcționării sistemului instituit în alte 
state membre. 

Raportorul reamintește importanța operațiunilor de verificare la scară largă și cere 
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consolidarea acestora. În plus, este oportun ca datele colectate cu ocazia acestor operațiuni, 
precum și acțiunile realizate în urma acestor operațiuni, să fie făcute publice.

Cu toate acestea, chiar și cu o aplicare corectă și completă a directivei de către statele 
membre, respectarea sa pe deplin de către întreprinderi nu va fi mai eficace decât prin 
consolidarea prevenirii și odată cu perspectiva clară de a fi sancționate în caz de infracțiune. 
Raportorul este de părere că nu ar trebui să fie niciodată posibil să se profite de pe urma unei 
practici neloiale. Sancțiunile ar trebui să fie întotdeauna superioare beneficiilor obținute de pe 
urma unor astfel de practici. Ar putea fi util un dialog între autoritățile naționale și între 
acestea și Comisia Europeană cu privire la sancțiunile impuse întreprinderilor condamnate 
pentru practici comerciale neloiale.

Dacă nu este necesar să se modifice textul directivei în această etapă, ar fi oportune anumite 
precizări, iar raportorul salută intenția Comisiei Europene de a lucra în lunile următoare la 
actualizarea documentului de orientare care însoțește directiva. 

Această actualizare va reprezenta, în special, ocazia de a aduce precizări cu privire la 
informațiile precontractuale pe care vânzătorul trebuie să le ofere consumatorului în materie 
de garanție, precum și privind practicile tolerate în materie de publicitate privind prețul 
transportului aerian, două sectoare importante din punctul de vedere al protecției 
consumatorului. 

Utilitatea bazei de date privind practicile comerciale neloiale este recunoscută pe scară largă, 
iar raportorul este mulțumit de dorința Comisiei de a dezvolta această bază de date. Cu toate 
acestea, faptul că această bază de date nu poate fi consultată decât în limba engleză poate 
reprezenta o problemă pentru anumite IMM-uri și microîntreprinderi. În acest sens, ar fi util, 
în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru microîntreprinderi, ca această bază 
de date să fie accesibilă în diferitele limbi ale UE. 

În sfârșit, este esențial să se asigure consumatorilor accesul la căi de atac eficace, rapide și 
necostisitoare. În acest sens, statele membre trebuie să pună în aplicare pe deplin directiva 
privind modalitățile alternative de soluționare a conflictelor și privind soluționarea 
extrajudiciară a conflictelor online. 

Raportorul reamintește faptul că mulți consumatori ezită să ceară daune atunci când consideră 
că suma angajată este prea mică. Pentru ca consumatorii să beneficieze pe deplin de drepturile 
care le revin, trebuie să se susțină instituirea unui mecanism de recurs colectiv coerent la 
nivelul Uniunii în domeniul protecției consumatorului, care ar fi aplicabil acțiunilor 
transfrontaliere și care s-ar fonda pe principiul consimțământului prealabil („opt-in”).

În final, raportorul insistă asupra necesității de a sensibiliza și mai mult consumatorii cu 
privire la sprijinul pe care îl pot oferi asociațiile de consumatori și rețeaua de centre europene 
ale consumatorilor pentru a obține reparații. 


