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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la protecţia consumatorilor
(2009/2037(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2009 intitulată „Monitorizarea 
rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieţei unice: a doua ediţie a tabloului de 
bord al pieţelor de consum (COM(2009)0025) şi documentul de lucru aferent al 
serviciilor Comisiei intitulat „Al doilea tablou de bord al pieţelor de consum” 
(SEC(2009)0076),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în 
domeniul protecţiei consumatorilor (COM(2009)0330),

– având în vedere Raportul Comisiei din 2 iulie 2009 cu privire la aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure 
aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind 
cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”) (COM(2009)0336),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iulie 2009 privind o metodă armonizată de 
clasificare şi comunicare a reclamaţiilor şi cererilor de informaţii din partea 
consumatorilor (COM(2009)0346) şi proiectul de recomandare aferent al Comisiei 
(SEC(2009)0949),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 septembrie 2009 
privind monitorizarea serviciilor financiare cu amănuntul din tabloul de bord al pieţelor 
de consum (SEC(2009)1251),

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 noiembrie 2008 referitoare la tabloul de bord al 
pieţelor de consum1,

– având în vedere articolul 48 şi articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A7-
0000/2009),

A. întrucât tabloul de bord al pieţelor de consum (tabloul), alături de tabloul de bord al pieţei
interne, au drept scop îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne, pentru ca aceasta să 
răspundă mai bine aşteptărilor şi preocupărilor cetăţenilor; 

B. întrucât majoritatea cetăţenilor UE se confruntă zilnic, în calitate de consumatori, cu piaţa 
internă;

C. întrucât cei 499 de milioane de consumatori din UE reprezintă un element esenţial pentru 
funcţionarea eficientă a pieţei interne şi au un rol crucial în ceea ce priveşte realizarea 
obiectivelor Agendei de la Lisabona, şi anume consolidarea creşterii, a ocupării forţei de 
muncă şi a concurenţei, deoarece cheltuielile de consum generează jumătate din bogăţia 
UE;

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0540.
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D. întrucât o piaţă internă care răspunde eficient cererilor consumatorilor contribuie, în 
acelaşi timp, la asigurarea unei economii mai inovatoare şi mai sănătoase, dat fiind faptul 
că pieţele de consum eficiente şi care reacţionează rapid în toate sectoarele economiei 
reprezintă vectori esenţiali ai competitivităţii şi bunăstării cetăţenilor;

E. întrucât o piaţă internă care funcţionează în mod adecvat ar trebui să le ofere 
consumatorilor o gamă mai largă de produse şi servicii de înaltă calitate la preţuri 
competitive şi, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie;

F. întrucât o politică eficace de protecţie a consumatorilor depinde de cunoaşterea de către 
consumatori şi întreprinderi a drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în temeiul legislaţiei 
existente şi de capacitatea de a le aplica în cadrul tranzacţiilor comerciale; 

G. întrucât încrederea consumatorilor, informarea şi capacitatea de acţiune a acestora sunt 
indispensabile pentru funcţionarea eficientă a pieţelor, deoarece astfel sunt recompensaţi 
furnizorii care respectă normele şi răspund cel mai bine nevoilor consumatorilor;

H. întrucât complexitatea sporită a pieţelor cu amănuntul şi, în special, a pieţei serviciilor cu 
amănuntul, creează din ce în ce mai multe dificultăţi consumatorilor în momentul 
achiziţionării de bunuri şi servicii pentru a face alegeri în cunoştinţă de cauză;

I. întrucât consumatorii au dreptul la despăgubiri atunci când sunt afectaţi de practicile 
ilegale dar, în realitate, aceştia se confruntă cu obstacole considerabile pentru a aduce 
aceste cauze în faţa instanţei datorită costurilor ridicate, a procedurilor lungi şi complexe 
şi a riscurilor asociate litigiilor;

J. întrucât tabloul de bord indică faptul că doar patru din zece consumatori consideră că este 
mai uşor să se soluţioneze diferendele cu vânzătorii sau cu furnizorii prin intermediul 
mecanismelor alternative de soluţionare a diferendelor şi doar trei din zece consumatori 
consideră că este mai uşor să se soluţioneze litigiile în instanţă;

K. întrucât aproximativ jumătate dintre consumatorii din UE care depun o reclamaţie nu sunt 
mulţumiţi de modul în care aceasta este instrumentată şi doar jumătate dintre ei întreprind 
demersuri suplimentare;

L. întrucât criza economică a exercitat o presiune sporită asupra grupurilor de consumatori 
cu venit redus, care cheltuiesc cea mai mare parte a veniturilor lor pe hrană şi locuinţă;

M. întrucât dimensiunea transfrontalieră a pieţelor de consum se dezvoltă rapid odată cu 
apariţia comerţului electronic, însă consumatorii au reticenţe în a beneficia de deplin de 
avantajele pe care le oferă integrarea pieţei, în special deoarece sunt neîncrezători că 
drepturile lor vor fi protejate în aceeaşi măsură atunci când fac achiziţii transfrontaliere;

N. întrucât dezvoltarea dimensiunii transfrontaliere a pieţelor de consum aduce noi provocări 
pentru autorităţile de aplicare a legii, care se confruntă cu constrângeri legate de graniţele 
jurisdicţionale şi de fragmentarea cadrului de reglementare;

O. întrucât atât Comisia, cât și autoritățile naționale responsabile cu asigurarea respectării 
normelor trebuie să își intensifice eforturile pentru a obține un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și de a le insufla consumatorilor încrederea de care au nevoie pentru a 
exploata pe deplin potențialul pieței unice; 

P. întrucât normele UE de protecţie a consumatorilor nu servesc la nimic dacă nu sunt 
transpuse, puse în aplicare şi controlate în mod adecvat la nivel naţional;



PR\800388RO.doc 5/15 PE431.135v01-00

RO

Q. întrucât, odată cu adoptarea legislaţiei naţionale, Comisia ar trebui să sprijine activ 
autorităţile naţionale în vederea aplicării acesteia în mod corect; 

R. întrucât, având în vedere actuala recesiune economică, punerea în aplicare a legii în mod 
ferm şi coerent este cu atât mai importantă cu cât criza conduce la o mai mare 
vulnerabilitate a consumatorilor, iar un nivel scăzut de respectare a legii poate aduce 
prejudicii suplimentare consumatorilor, în timp ce autorităţile de aplicare se pot confrunta 
cu presiunea scăderii resurselor, fiind necesar să îşi fixeze atent priorităţile şi să 
maximizeze impactul activităţilor pe care le desfăşoară;

S. întrucât Parlamentul European şi parlamentele naţionale pot să contribuie activ la 
transpunerea şi punerea în aplicare în condiţii mai bune a legislaţiei de protecţie a 
consumatorilor, dacă vor continua să colaboreze îndeaproape.

Introducere
1. consideră că numirea, în 2007, a unui comisar responsabil de protecţia consumatorilor şi 

angajamentul său personal, deschiderea şi rolul proactiv pe care aceasta l-a jucat au 
condus la o evidenţiere fără precedent a aspectelor privind protecţia consumatorilor, acest 
lucru fiind în mare măsură în beneficiul cetăţenilor UE;

2. subliniază că împărţirea responsabilităţii în domeniul protecţiei consumatorilor între două 
portofolii de comisar nu ar trebui să conducă la scăderea atenţiei asupra protecţiei 
consumatorilor în noua Comisie şi, în mod similar, noua structură organizatorică 
împărţită pe mai multe direcţii generale nu ar trebui să conducă la fragmentare sau să aibă 
efecte negative asupra gestionării şi eficacităţii politicii de protecţie a consumatorilor;

3. subliniază că, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, articolul 12 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reafirmă drept dispoziţie de aplicare 
generală că cerințele din domeniul protecției consumatorilor se iau în considerare în 
definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii; prin urmare, 
solicită Comisiei să garanteze integrarea eficientă a intereselor consumatorilor în toate 
politicile UE şi să examineze în cadrul evaluărilor de impact, dacă este cazul, efectele 
potenţiale ale noilor legislaţii şi politici asupra consumatorilor; îndeamnă fiecare direcţie 
generală competentă din cadrul Comisiei să publice un raport anual privind modul în care 
politica de protecţie a consumatorilor a fost integrată în domeniul său de competenţă;

4. subliniază necesitatea unei politici active de protecţie a consumatorilor pentru a permite 
cetăţenilor să beneficieze pe deplin de piaţa internă; consideră că o politică activă de 
protecţie a consumatorilor este cu atât mai importantă în contextul actualei crize 
economice pentru a combate agravarea inegalităţilor şi pentru a proteja consumatorii 
vulnerabili şi categoriile cu venituri mici;

5. subliniază faptul că consumatorii ar trebui să fie în măsură să facă alegeri în cunoştinţă de 
cauză, întrucât astfel este generată o concurenţă mai mare între comercianţi pentru a 
creşte calitatea produselor şi a serviciilor pe care le oferă şi pentru a menţine preţurile la 
niveluri competitive; 

6. reiterează faptul că organizaţiile de consumatori joacă un rol esenţial în alertarea 
autorităţilor publice cu privire la problemele cu care se confruntă consumatorii în viaţa de 
zi cu zi şi că acestea ar trebui să fie sprijinite în vederea îmbunătăţirii capacităţii de a 
acţiona eficient la nivelul UE şi la nivel naţional; solicită statelor membre să se asigure că 
organizaţiile de consumatori sunt consultate în mod corespunzător în toate etapele 
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procesului decizional şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei privind protecţia 
consumatorilor;

7. solicită Comisiei şi statelor membre să sensibilizeze şi să educe în mai mare măsură 
consumatorii în vederea consolidării poziţiei acestora din urmă; încurajează statele 
membre să includă aspectele legate de protecţia consumatorilor în programele naţionale 
de învăţământ în scopul de a permite copiilor să dobândească competenţele necesare 
pentru a lua decizii complexe mai târziu în viaţă; reaminteşte, de asemenea, importanţa 
consumatorilor educaţi care îşi cunosc drepturile şi ştiu unde să se adreseze în cazul 
nerespectării acestora, atunci când identifică astfel de abateri;

8. îndeamnă Comisia şi statele membre să lanseze o strategie de comunicare bine 
direcţionată cu scopul de a sensibiliza cetăţenii UE cu privire la riscurile la care se expun 
şi la drepturile pe care le au în calitate de consumatori, în special prin crearea de portaluri 
web uşor de accesat, de campanii de sensibilizare şi de puncte de informare la nivel local, 
regional şi naţional; subliniază necesitatea utilizării unor canale de comunicare specifice, 
de care să beneficieze consumatorii cei mai vulnerabili;

Tabloul de bord al pieţelor de consum 
9. reafirmă faptul că tabloul de bord reprezintă un instrument important pentru o mai bună 

monitorizare a pieţelor de consum în scopul de a asigura elaborarea unor politici mai 
eficiente şi pentru o mai bună legiferare, dar şi pentru a demonstra cetăţenilor că 
preocupările lor sunt luate în considerare; 

10. salută prezenţa celor cinci indicatori principali în tabloul de bord – reclamaţii, preţuri, 
satisfacţie, schimbarea furnizorilor şi siguranţă – care sunt esenţiali în identificarea 
pieţelor care prezintă cel mai ridicat risc de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte 
rezultatele economice şi sociale pentru consumatori; 

11. recunoaşte că, deşi cei cinci indicatori nu includ toate aspectele legate de mediul de 
consum, aceştia oferă o bază suficientă pentru a stabili priorităţile şi a concluziona cu 
privire la sectoarele în care este necesară o analiză ulterioară; 

12. consideră că datele actuale referitoare la reclamaţiile din partea consumatorilor, preţuri, 
niveluri de satisfacţie, schimbări ale furnizorilor şi siguranţă nu sunt încă suficiente 
pentru a desprinde concluzii definitive şi sunt necesare mai multe date fiabile pentru 
dezvoltarea unei baze solide de referinţă privind consumatorii; subliniază, prin urmare, că 
indicatorii trebuie să fie dezvoltaţi în continuare, iar colectarea datelor să fie organizată
ţinând seama de diferenţele dintre sistemele naţionale; 

13. sugerează ca, în viitor, Comisia să elaboreze indicatori cu privire la cotele de piaţă, 
calitatea, publicitatea, transparenţa şi comparabilitatea ofertelor, precum şi indicatori 
referitori la punerea în aplicare (inclusiv date privind inspecţiile, notificările de 
neconformitate, cauzele în faţa instanţei), responsabilizarea consumatorilor (competenţe, 
încrederea în sine, educare, informare), acoperirea mediatică a aspectelor legate de 
consumatori, precum şi indicatori de cuantificare a căilor de atac şi a prejudiciului cauzat 
consumatorului; consideră că noii indicatori ar trebui să fie incluşi în tabloul de bord 
atunci când este atins un nivel satisfăcător de dezvoltare a celor cinci indicatori de bază; 
consideră, totuşi, că acest lucru ar trebui să se realizeze progresiv pentru a asigura un 
Tablou de bord bine focalizat;

14. reiterează faptul că tabloul de bord ar trebui să includă toate categoriile principale de 
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cheltuieli de consum în vederea identificării pieţelor celor mai problematice şi pentru a 
pregăti în continuare terenul pentru o analiză specifică mai detaliată a sectorului 
respectiv, în special în cazul în care există dovezi care indică existenţa unor probleme 
comune unor pieţe diferite; solicită, prin urmare, Comisiei şi statelor membre să asigure 
finanţarea corespunzătoare şi personalul adecvat pentru dezvoltarea în continuare a 
tabloului de bord;

15. este conştient de faptul că, în ceea ce priveşte serviciile, consumatorii sunt mai puţin 
satisfăcuţi şi se confruntă cu mai multe probleme decât în cazul bunurilor, ceea ce 
reflectă, în parte, complexitatea mai ridicată a raporturilor contractuale şi a furnizării 
serviciilor în comparaţie cu bunurile; solicită Comisiei să desfăşoare o analiză 
aprofundată a tuturor sectoarelor problematice, cum ar fi energia, transporturile şi 
serviciile bancare, şi să facă recomandări specifice de politică; 

16. subliniază că, deşi reclamaţiile consumatorilor sunt importante pentru a identifica 
funcţionarea necorespunzătoare a pieţei, absenţa reclamaţiilor nu indică întotdeauna că 
pieţele funcţionează bine, deoarece în unele state membre consumatorii au mai puţin 
tendinţa de a depune o reclamaţie din cauza tradiţiilor sau percepţiilor diferite ale 
consumatorilor cu privire la perspectivele de reuşită ale acesteia; subliniază, pe de altă 
parte, că numărul ridicat al reclamaţiilor dintr-un stat membru individual nu ar trebui să 
fie interpretat în mod necesar ca indicând o piaţă disfuncţională, ci s-ar putea datora 
existenţei unor organisme eficace de soluţionare a reclamaţiilor sau unei campanii recente 
de informare privind drepturile consumatorilor; 

17. constată că pe teritoriul UE există peste 700 de organizaţii terţe de colectare a 
reclamaţiilor consumatorilor, însă modalităţile de colectare diferă considerabil şi relativ 
puţine dintre acestea colectează date cu privire la natura reclamaţiei şi la sectorul în 
cauză; consideră că, deşi colectarea poate fi suficientă pentru a oferi asistenţă sau 
informaţii, nu este deloc adecvată pentru a identifica posibilele disfuncţionalităţi ale 
pieţei din perspectiva consumatorului; solicită, prin urmare, tuturor organismelor de 
soluţionare a reclamaţiilor să adopte o metodologie armonizată de clasificare şi raportare 
a reclamaţiilor consumatorilor şi le încurajează să raporteze datele referitoare la 
reclamaţii care corespund tuturor domeniilor - recomandate şi facultative – pe care 
Comisia le-a propus în proiectul de recomandare; consideră că dezvoltarea unei 
metodologii armonizate va permite statelor membre colectarea unor date mai 
semnificative şi realizarea unei imagini mai complete a pieţelor naţionale de consum, care 
să conducă la crearea unei baze de date la nivelul UE pentru a permite compararea 
problemelor consumatorilor de pe teritoriul UE; 

18. atrage atenţia asupra analizei datelor disponibile privind preţurile, care indică variaţii 
inexplicabile la nivel transfrontalier pentru o serie de bunuri şi servicii; consideră că, deşi 
diferenţele de preţ sunt adesea în corelaţie cu diferenţele în materie de cerere, nivelurile 
cheltuielilor, structura taxelor sau a costurilor, aceste diferenţe reprezintă adesea şi un 
semn al fragmentării sau al funcţionării defectuoase a pieţei interne; consideră că, în 
situaţia în care preţul unui anumit produs este mai ridicat decât valoarea de referinţă, este 
necesar să se analizeze corelaţia dintre preţurile de import şi cele de consum şi să se 
examineze cu atenţie motivele care stau la baza nivelurilor de preţ diferite;

19. consideră că datele disponibile privind preţurile nu sunt suficiente pentru a monitoriza în 
mod corespunzător piaţa internă şi solicită Comisiei să furnizeze mai multe date şi să 
dezvolte în continuare metodologia de colectare a preţurilor medii ale bunurilor şi 
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serviciilor comparabile şi reprezentative;
20. recunoaşte că satisfacţia consumatorilor reprezintă un indicator important pentru a 

înţelege dacă pieţele aduc sau nu beneficii consumatorilor; solicită Comisiei să dezvolte 
în continuare metodologia şi tehnicile de măsurare în vederea realizării unor studii 
privind gradul de satisfacţie al consumatorilor şi pentru a include în viitor sectoare 
suplimentare;

21. este de părere că posibilitatea de a schimba furnizorii este un aspect esenţial al 
concurenţei într-o economie de piaţă; îndeamnă Comisia şi statele membre să ia măsuri în 
vederea facilitării schimbării furnizorilor în cazul tuturor serviciilor cu amănuntul 
importante; 

22. constată că studiile indică o încredere în general ridicată a consumatorului în siguranţa 
produselor, cu toate că percepţiile consumatorilor în materie de siguranţă diferă în mod 
semnificativ între statele membre; solicită Comisiei şi statelor membre să îmbunătăţească 
datele disponibile în prezent referitoare la siguranţa produselor de consum, care sunt 
măsurate în principal pe baza rapoartelor privind accidentele şi rănirile cauzate de 
produsele defectuoase sau prin intermediul sistemelor de notificare a riscurilor;

23. ia act de faptul că importanţa tranzacţiilor transfrontaliere variază încă în mod 
semnificativ pe întreg teritoriul UE şi, cu toate că suma medie cheltuită pentru 
cumpărăturile transfrontaliere este considerabilă (737 EUR pe persoană pe an), marea 
majoritate (75%) a comercianţilor cu amănuntul vând numai consumatorilor din propria 
ţară, în timp ce numai un sfert dintre consumatorii de pe teritoriul UE efectuează achiziţii 
transfrontaliere; consideră că, deşi există mai multe bariere structurale precum limba, 
distanţa şi diferenţele din legislaţia privind protecţia consumatorilor, consolidarea 
încrederii consumatorilor ar spori în mod semnificativ schimburile comerciale 
transfrontaliere; 

24. ia act de faptul că cumpărăturile on-line câştigă în amploare din ce în ce mai mult, însă 
comerţul electronic nu se dezvoltă la fel de rapid la nivel transfrontalier, în comparaţie cu 
nivelul naţional; solicită Comisiei să includă în tablourile de bord viitoare date mai 
complete cu privire la nivelul real al vânzărilor transfrontaliere şi la problemele cu care se 
confruntă consumatorii transfrontalieri;

25. ia act de faptul că puţin peste jumătate dintre consumatorii din UE (51%) consideră că 
sunt protejaţi în mod corespunzător prin măsurile de protecţie a consumatorilor existente, 
mai mult de jumătate (54%) consideră că autorităţile publice le protejează drepturile în 
mod eficient şi un procent puţin mai ridicat (59%) consideră că vânzătorii şi furnizorii le 
respectă drepturile;

26. subliniază că aproape o treime (30%) dintre consumatorii din UE care au efectuat o 
achiziţie la distanţă prin Internet, prin telefon sau prin poştă au semnalat că s-au 
confruntat cu probleme de livrare; constată, cu toate acestea, că nouă din zece 
consumatori care au încercat să returneze obiectul cumpărat sau să anuleze contractul în 
perioada de reflecţie, au reuşit să facă acest lucru;

27. reaminteşte că mai multe state membre au creat instrumente de monitorizare a pieţelor 
naţionale din perspectiva consumatorilor, cum ar fi observatoare ale preţurilor sau 
sisteme elaborate de înregistrare a reclamaţiilor pentru elaborarea de politici, în timp ce 
alte state membre nu folosesc date în vederea monitorizării pieţelor de consum şi 
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întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte regruparea datelor; încurajează toate statele 
membre să efectueze anual o operaţiune generală de monitorizare a pieţei pentru a 
identifica pieţele care prezintă disfuncţionalităţi din perspectiva consumatorilor şi pentru 
a furniza date complete care vor permite Comisiei să monitorizeze şi să compare 
problemele cu care se confruntă consumatorii în cadrul pieţei interne; 

28. subliniază că o cooperare strânsă între Comisie, Eurostat, birourile naţionale de statistică, 
responsabilii politici din domeniul protecţiei consumatorilor, autorităţile naţionale 
responsabile cu aplicarea legislaţiei, precum şi organizaţiile de afaceri va constitui un 
factor esenţial pentru asigurarea calităţii şi caracterului complet al datelor şi pentru 
dezvoltarea în continuare a bazei de date necesare; solicită Eurostat, statelor membre şi 
tuturor părţilor interesate să ia măsuri pentru a facilita această cooperare; 

29. consideră că tabloul de bord ar trebui să servească drept sursă bogată de date comparative 
pentru responsabilii politici care ocupă de concurenţă, de protecţia consumatorilor şi de 
alte domenii de politică şi ar trebui să le ofere posibilitatea de a identifica la nivel 
naţional pieţele care nu funcţionează în mod adecvat pentru consumatori;

30. invită Comisia să evalueze comparativ mediul de consum din fiecare stat membru, ţinând 
seama de diferenţele dintre legislaţiile privind protecţia consumatorilor şi de tradiţiile 
consumatorilor; reiterează că o analiză comparativă, de la un stat membru la altul, a 
rezultatelor pentru consumatori, precum şi a mediului de consum de la nivelul UE este 
necesară pentru identificarea celor mai bune practici şi, în cele din urmă, pentru 
garantarea unei pieţe interne funcţionale pentru consumatori;

31. susţine faptul că tabloul de bord nu ar trebui folosit doar la elaborarea unei politici mai 
eficiente de protecţie a consumatorilor, ci ca o bază de informaţii pentru toate politicile 
care au o incidenţă asupra consumatorilor, asigurând astfel o mai bună integrare a 
intereselor consumatorilor în toate politicile UE; subliniază că tabloul de bord ar trebui, 
de asemenea, să stimuleze o dezbatere mai generală privind chestiunile legate de politica 
de protecţie a consumatorilor;

32. solicită Comisiei să elaboreze, cu sprijinul statelor membre, o strategie mai eficace de 
comunicare a tabloului de bord  către un public mai larg, asigurând, printre altele, o mai 
bună accesibilitate şi vizibilitate ale acestuia pe site-urile web relevante şi să promoveze 
difuzarea corespunzătoare a acestuia în cadrul mass-media, al autorităţilor naţionale, al 
organizaţiilor de consumatori şi al altor părţi interesate; consideră că este necesar să se 
publice în continuare anual tabloul de bord sub forma unei broşuri şi să se asigure 
disponibilitatea acestuia în toate limbile oficiale ale UE; 

Aplicarea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor
33. salută cele cinci domenii prioritare de acţiune care au fost identificate de Comisie în 

Comunicarea sa privind aplicarea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor; 
34. subliniază că aplicarea şi controlul eficace al aplicării normelor UE privind protecţia 

consumatorilor acţionează ca stimulent pentru creșterea gradului de încredere al 
consumatorilor și ca o măsură fermă de descurajare a întreprinderilor care încearcă să se 
sustragă acestor norme; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape și să sprijine 
statele membre în transpunerea și punerea în aplicare a acquis-ului comunitar în domeniul 
protecţiei consumatorilor; 

35. constată că aplicarea normelor pe întreg teritoriul UE este departe de a fi uniformă și că 
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majoritatea țărilor prezintă puncte forte şi puncte slabe; subliniază că cifrele indică 
diferențe importante între statele membre în ceea ce priveşte bugetele destinate 
supravegherii pieței și numărul de inspectori implicaţi; îndeamnă statele membre să își 
dubleze eforturile și să sporească resursele în vederea asigurării aplicării legislației 
privind protecția consumatorilor și a garantării concurenței pe piețele cu amănuntul;

36. consideră că, pentru creşterea gradului de încredere a consumatorilor, este esenţială 
consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței și de control al aplicării legii, 
întrucât cheltuielile de consum vor fi un factor important pentru relansarea economiei; 
este de părere că autorităţile publice trebuie să dispună de mai multe resurse pentru 
cercetarea și în cele din urmă combaterea practicilor comerciale ilegale;

37. subliniază faptul că piețele de consum evoluează rapid și autoritățile de aplicare a legii 
trebuie să fie în măsură să facă față noilor provocări pe care schimbările economice și 
tehnologice le impun capacității acestora de a fi eficiente într-un mediu transfrontalier, 
precum piața internă și, pentru a realiza acest lucru, trebuie conjugate eforturile în scopul 
garantării unei aplicări eficiente și coerente pe întreg teritoriul UE; consideră că 
revizuirea cadrului de reglementare este, de asemenea, necesară pentru a acoperi orice 
lacune de reglementare;

38. încurajează înființarea în toate statele membre de agenţii independente de protecție a 
consumatorilor, să dispună de puteri depline pentru a introduce acțiuni în fața instanțelor 
naționale în vederea protejării intereselor consumatorilor;

39. împărtășește punctul de vedere al Comisiei potrivit căruia mecanismele alternative de 
soluționare a diferendelor, cum ar fi medierea, arbitrajul sau soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor pot constitui o opțiune oportună și avantajoasă pentru consumatorii care nu au 
reușit să soluționeze pe care informală diferendul pe care îl au cu un comerciant; 
îndeamnă statele membre să încurajeze crearea unor mecanisme alternative de soluționare 
a diferendelor în vederea creșterii nivelului de protecție a consumatorilor și a maximizării 
conformității cu legislația, dar subliniază că astfel de mecanisme nu ar trebui să se 
substituie mijloacelor de aplicare juridice sau administrative, ci să vină în completarea 
acestora; 

40. reaminteşte că datele disponibile arată că există diferenţe majore între statele membre şi 
că ar mai putea fi aduse îmbunătăţiri mecanismelor de aplicare a legislaţiei şi de obţinere 
de despăgubiri; reamintește că în prezent există sisteme judiciare de recurs colectiv în 13 
state membre și solicită Comisiei să dea curs Cărții verzi din 27 noiembrie 2008 privind 
recursul colectiv pentru consumatori (COM(2008)0794); 

41. subliniază necesitatea formării şi educării educare corespunzătoare a funcţionarilor 
publici şi a autorităţilor judiciare în domeniul normelor UE de protecţie a consumatorilor; 

42. ia act de raportul Rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor care indică faptul 
că autoritățile care instrumentează cauze transfrontaliere se confruntă cu dificultăți din 
cauza lipsei resurselor; solicită Comisiei să analizeze posibilitățile de garantare a 
resurselor corespunzătoare în vederea respectării obligațiilor existente în temeiul 
Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului; 

43. își exprimă sprijinul pentru realizarea unor acțiuni concertate de control al aplicării legii 
(acţiuni de verificare) prin care autoritățile naționale să verifice simultan un sector anume 
în ceea ce privește respectarea legislației UE; subliniază că aceste acțiuni ar trebui să se 
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desfășoare mai frecvent (de două ori pe an), pe baza unei metodologii comune, și ar 
trebui combinate cu alte instrumente;

44. ține seama de dificultățile de ordin juridic legate de publicarea rezultatelor în urma 
activităților control al aplicării legii și de supraveghere a pieței și de faptul că munca de 
investigație este adesea supusă unor reguli stricte de confidențialitate, dar este de părere 
că atât Comisia, cât și statele membre ar trebui să publice aceste rezultate, inclusiv 
defalcarea lor pe fiecare societate pentru a garanta o mai mare transparență și vizibilitate 
a activității de control al aplicării legii desfășurate de autoritățile naționale și pentru a 
permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză; 

45. solicită consolidarea structurilor de supraveghere a pieței în toate statele membre, astfel 
încât produsele care circulă pe piețele acestora să respecte standardele ridicate de 
siguranță a produselor, iar produsele defecte sau periculoase să fie imediat scoase de pe 
piață; invită Comisia să monitorizeze și să revizuiască periodic orientările utilizate de 
sistemul de alertă rapidă RAPEX în scopul îmbunătățirii funcționării sistemului;

46. reamintește că Rețeaua europeană a centrelor consumatorilor necesită o finanțare 
corespunzătoare în vederea promovării încrederii consumatorilor prin furnizarea de 
informații către cetățeni cu privire la drepturile pe care le au în calitate de consumatori și 
prin facilitarea accesului la căile de recurs în situaţiile în care consumatorii au efectuat 
achiziții transfrontaliere; 

47. subliniază că, dată fiind creșterea continuă pe teritoriul UE a importurilor provenite din 
țări terțe, autoritățile vamale joacă un rol important în protejarea consumatorilor de 
produsele importate nesigure, ceea ce presupune o cooperare mai strânsă între autoritățile 
de supraveghere a pieţei și cele vamale, precum și între autoritățile vamale din diferitele 
state membre;

48. subliniază că garantarea siguranței produselor care circulă pe piața internă necesită 
combinarea eforturilor cu autoritățile din țările terțe; sprijină, prin urmare, inițiativa 
Comisiei de intensificare a cooperării internaționale și de încheiere a unor acorduri 
formale cu autoritățile de aplicare a legii din țările terțe, în special China, SUA și Japonia; 
observă că o practică permanentă a dialogului şi a schimbului de informaţii privind 
siguranţa produselor este în interesul tuturor părţilor şi reprezintă un factor primordial 
pentru construirea încrederii consumatorilor; solicită Comisiei să prezinte în mod regulat 
Parlamentului un raport privind dialogul cu țările terțe;

°
°       °

49. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Tratatul de la Lisabona reafirmă importanţa politicii UE de protecţie a consumatorilor ca 
politică orizontală, stipulând că cerințele de protecție a consumatorilor sunt luate în 
considerare în definirea și aplicarea celorlalte politici și activități ale Uniunii. În acest scop, 
raportoarea consideră că este esenţială consolidarea politicii europene de protecţie a 
consumatorilor pentru a spori eficienţa şi caracterul său concret pentru cetățeni, aceasta fiind 
una dintre principalele provocări pentru noua Comisie.

O politică eficientă de protecţie a consumatorilor are ca scop garantarea unor piețe sănătoase, 
pe care consumatorii pot acționa în condiții de siguranță și de încredere și care încurajează 
tranzacțiile și inovarea la nivel transfrontalier. O politică activă de protecţie a consumatorilor 
ar trebui să ofere cetățenilor posibilitatea de a profita la maxim de avantajele pe care le oferă 
piața internă, oferindu-le o gamă largă de produse și servicii de înaltă calitate la prețuri 
competitive. Acest lucru este cu atât mai important în contextul actualei crize economice 
pentru a combate agravarea inegalităţilor şi pentru a proteja consumatorii vulnerabili şi 
categoriile cu venituri mici. 

O politică eficace de protecţie a consumatorilor depinde, de asemenea, de cunoaşterea de către 
consumatori şi întreprinderi a drepturilor şi obligaţiilor pe care la au în temeiul legislaţiei 
existente şi de capacitatea de a le aplica în cadrul tranzacţiilor comerciale. Încrederea 
consumatorilor, informarea şi capacitatea de acţiune a acestora sunt indispensabile pentru 
funcţionarea eficientă a pieţelor, deoarece sunt recompensaţi furnizorii care respectă normele 
şi răspund cel mai bine nevoilor consumatorilor. Cu toate acestea, complexitatea sporită a 
pieţelor cu amănuntul şi, în special, a pieţei serviciilor cu amănuntul, creează din ce în ce mai 
multe dificultăţi consumatorilor, în momentul achiziţionării de bunuri şi servicii, pentru a face 
o alegere în deplină cunoştinţă de cauză.

În elaborarea politicilor care să ofere cele mai bune rezultate pentru consumatori, trebuie să 
fim mai receptivi la așteptările cetățenilor și să înțelegem mai bine problemele cu care aceștia 
se confruntă în viața de zi cu zi. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de instrumente de 
monitorizare a pieței, cum ar fi tabloul de bord al piețelor de consum. 

Tabloul de bord al pieţelor de consum

Iniţiativa de a monitoriza rezultatele pieţei interne pentru consumatori rezultă din 
reexaminarea pieţei unice1 şi din apelul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor de a se ţine seama mai bine de preocupările cetăţenilor pentru a se elabora 
politici fondate într-o mai mare măsură pe elemente de probă şi motivate de o mai bună 
înţelegere a rezultatelor reale pentru consumatori. Tabloul de bord monitorizează 
performanțele din perspectiva consumatorilor și indică piețele care eșuează în ceea ce priveşte 
rezultatele economice sau sociale.

                                               
1 Comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2007 privind o piaţă unică pentru Europa secolului XXI 
(COM(2007)0724). 
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În prima parte, tabloul de bord monitorizează performanța piețelor în toate sectoarele 
economiei cu ajutorul a cinci indicatori-cheie (reclamaţii, preţuri, satisfacţie, schimbarea 
furnizorilor şi siguranţă). Astfel sunt identificate sectoarele care prezintă pentru consumatori 
riscul cel mai ridicat de funcționare defectuoasă. În partea a doua, indicatorii arată modul în 
care progresează integrarea pieţei comerţului cu amănuntul. Cea de-a treia parte a tabloului de 
bord prezintă date care permit o evaluare comparativă a mediului de consum la nivel naţional.

La 28 ianuarie 2009, Comisia a adoptat a doua ediție a tabloului de bord al piețelor de 
consum1, care confirmă valoarea abordării bazate pe elemente de probă pentru a determina 
piețele susceptibile de a nu funcționa în mod adecvat pentru consumatori. În urma analizei 
piețelor de consum cu ajutorul acelorași indicatori-cheie ca și în anul precedent, principalele 
concluzii ale tabloului de bord sunt următoarele:

- consumatorii sunt mai puțin mulțumiți și întâmpină mai multe dificultăți în 
achiziționarea de servicii faţă de bunuri, în special în ceea ce privește energia, 
transporturile și serviciile bancare; piața comerțului cu amănuntul a electricității va fi 
sectorul-țintă pentru o analiză mai aprofundată;

- consumatorii semnalează mai puţine cazuri de creşteri ale prețurilor în sectoarele cu 
taxe mai ridicate percepute la migrarea către un alt furnizor, cum ar fi, printre altele, 
asigurarea auto şi internetul; prin urmare, facilitarea migrării către un alt furnizor ar trebui 
să fie o prioritate, în special în ceea ce priveşte serviciile bancare și energia;

- comerţul electronic transfrontalier cunoaşte o dezvoltare la fel de rapidă ca şi comerțul 
electronic naţional din cauza barierelor transfrontaliere;

- aplicarea eficientă și căile de recurs sunt deosebit de importante pentru funcționarea 
corespunzătoare a piețelor, însă există diferențe majore între statele membre; de asemenea, 
consumatorii își exprimă nemulțumirea cu privire la modul de soluţionare a problemelor.

Raportoarea salută a doua ediție a tabloului de bord al piețelor de consum și eforturile 
Comisiei de a furniza mai multe date de calitate care sunt necesare pentru dezvoltarea în 
continuare a unei baze de date cuprinzătoare privind consumatorii și de a identifica piețele 
care prezintă cel mai ridicat risc de disfuncționalități în ceea ce priveşte rezultatele economice 
și sociale pentru consumatori. 

Cu toate că datele existente nu sunt încă suficiente pentru a trage concluzii definitive, iar cei 
cinci indicatori nu includ toate aspectele legate de mediul de consum, raportoarea consideră 
că acestea oferă o bază suficientă pentru a stabili priorităţile şi a concluziona cu privire la 
sectoarele în care este necesară o analiză ulterioară. În următoarele tablouri de bord indicatorii 
trebuie să fie dezvoltaţi în continuare, iar colectarea datelor să fie îmbunătăţită, ţinând seama 
de diferenţele dintre sistemele naţionale.

Tabloul de bord ar trebui să includă toate categoriile principale de cheltuieli de consum în 
vederea identificării pieţelor celor mai problematice şi pentru a pregăti în continuare terenul 
pentru o analiză specifică mai detaliată pe sectoare, în special în cazul în care există probe 
care indică existenţa unor probleme comune unor pieţe diferite.
                                               
1 Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2009 intitulată „Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în 

interiorul pieţei unice: A doua ediţie a tabloului de bord al pieţelor de consum” (COM(2009)0025).  
Comunicarea este însoţită de documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei intitulat „Al doilea tablou de 
bord al pieţelor de consum” (SEC(2009)0076).
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În condiţiile în care tabloul de bord urmează să servească drept instrument pentru a îmbunătăţi 
elaborarea politicilor şi a reglementărilor, raportoarea subliniază că acesta nu ar trebui să fie 
utilizat numai pentru elaborarea unei politici mai eficace de protecţie a consumatorilor ci ca o 
bază de informaţii pentru toate politicile care au o incidenţă asupra consumatorilor, asigurând 
astfel o mai bună integrare a intereselor consumatorilor în toate politicile UE.

Aplicarea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor

Legislaţia UE de protecţie a consumatorilor nu serveşte la nimic daca nu este transpusă, pusă 
în aplicare şi controlată în mod adecvat la nivel naţional. Autorităţile publice au 
responsabilitatea de a asigura aplicarea eficientă a normelor de protecţie a consumatorilor. 
Acest lucru necesită atât un parteneriat între statele membre şi Comisie, cât şi alertarea 
autorităţilor publice de către organizaţiile care activează în domeniul protecției 
consumatorilor cu privire la problemele cu care se confruntă consumatorii în viața de zi cu zi. 

Piețele de consum evoluează rapid și autoritățile de aplicare trebuie să fie în măsură să facă 
față noilor provocări pe care schimbările economice și tehnologice le aduc capacității acestora 
de a fi eficace într-un mediu transfrontalier, cum este piața internă. Dezvoltarea dimensiunii 
transfrontaliere a pieţelor de consum împiedică eficacitatea autorităţilor însărcinate cu 
aplicarea legii, care se confruntă cu constrângeri legate de graniţele jurisdicţionale şi de 
fragmentarea cadrului de reglementare.  

În Comunicarea sa din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în domeniul protecţiei 
consumatorilor1, Comisia a identificat cinci domenii de acțiune prioritare:

- dezvoltarea la nivel transfrontalier a unor mecanisme de cooperare mai solide și mai 
eficiente de asigurare a respectării normelor;

- consolidarea transparenţei şi vizibilităţii activităţilor de supraveghere a pieţei şi de 
asigurare a respectării normelor;

- îmbunătăţirea schimbului de cunoştinţe şi dezvoltarea unei înţelegeri comune a 
normelor;

- consolidarea monitorizării pieţei - dezvoltarea unei abordări mai solide bazate pe date 
concrete;

- intensificarea cooperării internaţionale.

Raportoarea salută aceste cinci acţiuni prioritare identificate de Comisie, deşi ar fi fost în 
favoarea unei analize critice mai aprofundate cu privire la modul de funcţionare a 
mecanismelor existente şi rezultatele acestora în lumina datelor furnizate de tabloul de bord al 
pieţelor de consum. 

Punerea în aplicare eficientă şi controlul aplicării normelor UE de protecţie a consumatorilor 
constituie un element esenţial pentru creşterea gradului de încredere a consumatorilor. Cu 
toate acestea, aplicarea pe întreg teritoriul UE este departe de a fi uniformă, iar cifrele indică 
diferențe importante între statele membre în ceea ce priveşte bugetele destinate supravegherii 
pieței și numărul de inspectori implicaţi. Atât Comisia, cât și autoritățile naționale 

                                               
1 Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor 
(COM(2009)330).
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responsabile cu asigurarea respectării normelor trebuie să își intensifice eforturile pentru a 
obține un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de a le insufla consumatorilor 
încrederea de care au nevoie pentru a exploata pe deplin potențialul pieței unice. Este 
esențială consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței și a mecanismelor de asigurare 
a respectării normelor pentru a favoriza încrederea consumatorilor, deoarece cheltuielile 
consumatorilor vor constitui un factor important pentru relansarea economică. 


