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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic
(2010/2012(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere hotărârile CEJ referitoare la Google (Hotărârea din 23 martie 2010 
pronunțată în cauzele conexate C-236/08–C-238/08) și la BergSpechte (Hotărârea din 25 
martie 2010 pronunțată în cauza C-278/08) care definesc „[utilizatorul] de internet 
normal informat și suficient de atent” ca fiind utilizatorul standard de internet,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor1,

– având în vedere raportul anual pe 2008 al SOLVIT cu privire la dezvoltarea și 
performanța rețelei SOLVIT (SEC(2009)0142), documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei din 8 mai 2008 cu privire la un plan de acțiune referitor la o abordare integrată 
pentru furnizarea de servicii de asistență pe piața unică cetățenilor și întreprinderilor 
(SEC(2008)1882) și Rezoluția Parlamentului din 9 martie 2010 referitoare la SOLVIT2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 3 decembrie 2009, 
intitulat „Orientări cu privire la implementarea/aplicarea Directivei 2005/29/CE privind 
practicile comerciale neloiale” (SEC(2009)1666),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 octombrie 2009 privind comerțul 
electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană 
(COM(2009)0557),

– având în vedere studiul intitulat „Evaluare prin metoda clientului misterios a comerțului 
electronic transfrontalier din UE”, realizat pentru Comisia Europeană, DG SANCO, de 
YouGovPsychonomics și publicat la 20 octombrie 2009,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 septembrie 2009 
privind măsurile luate în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul ca urmare a 
graficului de realizări privind piețele de consum (SEC(2009)1251),

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

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

                                               
1 Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2010)0046.
2 Texte adoptate la acea dată, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– având în vedere Raportul Comisiei din 2 iulie 2009 cu privire la aplicarea 
Regulamentului (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”) (COM(2009)0336),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 5 martie 2009, intitulat 
„Raport privind comerțul electronic transfrontalier din UE” (SEC(2009)0283),

– având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2009 referitoare la comerțul internațional și
internetul1,

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

– având în vedere Rezoluția sa din 21 iunie 2007 privind încrederea consumatorilor în 
mediul digital2, 

– având în vedere articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE3 din 12 decembrie 
2006 privind serviciile în cadrul pieței interne,

– având în vedere Directiva 2006/114/CE4 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (versiune codificată), 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 martie 2006 referitoare la legislația europeană 
privind contractele și revizuirea acquis-ului: calea de urmat5 și Rezoluția sa din 7 
septembrie 2006 referitoare la legislația europeană privind contractele6,

– având în vedere legislația comunitară actuală din domeniul protecției consumatorilor, al 
comerțului electronic și al dezvoltării societății informației,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind revizuirea cadrului de reglementare al UE 
pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (COM(2006)0334),

– având în vedere primul raport de aplicare din 21 noiembrie 2003 referitor la Directiva 
privind comerțul electronic (COM(2003)0702),

– având în vedere Directiva 2002/65/CE7 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și 

                                               
1 JO C 67 E, 18.3.2010, p. 112.
2 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 370.
3 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
4 JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
5 JO C 292 E, 1.12.2006, p. 109.
6 JO C 305 E, 14.12.2006, p. 247.
7 JO L 271/16, 9.10.2002. 
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de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 
98/27/CE,

– având în vedere legea tip a UNICITRAL din 1996 privind comerțul electronic, legea tip a 
UNICITRAL din 2001 privind semnăturile electronice și Convenția UNICITRAL din 
2005 privind utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în încheierea de contracte 
internaționale1,

– având în vedere articolul 11 din TFUE, care prevede că „[c]erințele de protecție a 
mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”,

– având în vedere articolul 12 din TFUE, care prevede că „[c]erințele din domeniul 
protecției consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea în aplicare a 
celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”,

– având în vedere articolul 14 din TFUE și Protocolul 26 la acesta privind serviciile de 
interes (economic) general,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2010),

A. întrucât Europa ar trebui nu numai să caute mijloace de realizare a pieței unice în ceea ce 
privește comerțul electronic, ci și să examineze modul în care comerțul electronic ar 
putea permite realizarea pieței interne;

B. întrucât comerțul electronic este o forță vitală a internetului și reprezintă un catalizator 
important pentru realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 în ceea ce privește piața 
internă; întrucât este important ca toate părțile interesate să coopereze pentru a elimina 
barierele rămase;

C. întrucât cei 500 de milioane de consumatori din UE reprezintă un element esențial pentru 
funcționarea eficientă a pieței interne și au un rol crucial în ceea ce privește realizarea 
obiectivelor Agendei de la Lisabona, și anume consolidarea creșterii, a ocupării forței de 
muncă și a concurenței, deoarece cheltuielile de consum generează jumătate din bogăția 
UE;

D. întrucât cel de-al doilea raport de aplicare a Directivei privind comerțul electronic se află 
cu cinci ani în întârziere, publicarea sa fiind prevăzută pentru 2005 (articolul 21 din 
Directiva 2000/31/CE);

E. întrucât încrederea consumatorilor și a societăților din Europa în mediul digital este 
scăzută și întrucât, în anumite aspecte ale comerțului electronic, Europa este depășită de 
Statele Unite și de Asia;

F. întrucât fragmentarea unei părți a pieței electronice din UE pune în pericol drepturile 
stipulate în acquis-ul comunitar;

G. întrucât consumatorii și întreprinderile europene nu dispun de o certitudine juridică solidă 
în ceea ce privește comerțul electronic transfrontalier și o singură tranzacție electronică 

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral



PE440.128v01-00 6/13 PR\811564RO.doc

RO

face obiectul mai multor dispoziții juridice care prevăd cerințe diferite, iar operatorii 
comerciali și clienții nu beneficiază de norme clare și ușor de aplicat;

H. întrucât dezvoltarea dimensiunii transfrontaliere a piețelor de consum aduce noi provocări 
pentru autoritățile de aplicare a legii, care se confruntă cu constrângeri legate de granițele 
jurisdicționale și de fragmentarea cadrului de reglementare;

I. întrucât utilizatorii comerțului electronic au dreptul la despăgubiri atunci când sunt 
afectați de practicile ilegale, dar, în realitate, aceștia se confruntă cu obstacole 
considerabile pentru a aduce aceste situații în fața instanței din cauza costurilor ridicate, a 
procedurilor lungi și complexe și a riscurilor asociate litigiilor, în special în cauzele 
transfrontaliere;

J. întrucât, în pofida potențialului pe care îl prezintă mecanismele de soluționare alternativă 
a litigiilor, numai 5% dintre comercianții cu amănuntul le folosesc cu regularitate, iar 
40% dintre aceștia nu cunosc posibilitățile de utilizare a acestor mecanisme;

K. întrucât uniformizarea drepturilor de bază ale consumatorilor, precum și a costurilor 
poștale și bancare, a perceperii drepturilor de autor, a procedurilor în materie de TVA și a 
practicilor de protecție a datelor ar contribui semnificativ la crearea unei adevărate piețe 
unice pentru întreprinderi și consumatori;

L. întrucât comerțul electronic încurajează dezvoltarea unei piețe unice ecologice prin 
utilizarea tehnologiilor, standardelor, etichetelor, produselor și serviciilor ecologice și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon,

Introducere
1. salută Comunicarea Comisiei din 22 octombrie 2009 privind comerțul electronic 

transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană; 
2. solicită Comisiei să armonizeze toate definițiile din acest domeniu, recunoscând în 

același timp eforturile considerabile deja depuse în domeniile relevante pentru comerțul 
electronic;

3. subliniază necesitatea unei politici active care să permită cetățenilor și întreprinderilor să 
beneficieze de toate avantajele pieței interne, care oferă bunuri și servicii de calitate la 
prețuri competitive; consideră că, în contextul actualei crize economice, o astfel de 
politică este cu atât mai importantă ca mijloc de combatere a inegalităților în creștere și 
de protejare a consumatorilor vulnerabili, a categoriilor cu venituri scăzute, precum și a 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Contracararea fragmentării de pe piața internă on-line 
4. solicită standardizarea informațiilor precontractuale în sectorul comerțului electronic, dar 

reținerea unei abordări de minimă armonizare pentru contractele încheiate în prezența 
ambelor părți în anumite sectoare, cum ar fi serviciile de sănătate sau sectorul imobiliar;

5. solicită uniformizarea normelor și a practicilor specifice care să permită comercianților la 
distanță și vânzătorilor direcți să poată depăși granițele naționale în ceea ce privește 
garanțiile și răspunderea oferite;

6. solicită Comisiei și statelor membre să propună măsuri și să ajungă la acorduri în vederea 
simplificării și raționalizării obligațiilor de raportare în materie de TVA în cadrul 
comerțului electronic transfrontalier;
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7. subliniază necesitatea de a simplifica și raționaliza măsurile privind deșeurile electrice și 
electronice, managementul transfrontalier al perceperii drepturilor de autor pentru
vânzările de suporturi media neînregistrate și de dispozitive de înregistrare, precum și 
normele UE care reglementează emiterea de facturi electronice transfrontaliere în cadrul 
operațiunilor de vânzare la distanță;

8. solicită Comisiei și statelor membre să asigure punerea efectivă în aplicare a 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și solicită Comisiei să propună 
o dispoziție privind accesul la produsele livrate peste granițe, în sensul articolului 
respectiv din această directivă; 

Realizarea pieței interne cu ajutorul comerțului electronic
9. solicită luarea de măsuri pentru a contribui la creșterea numărului de utilizatori de 

internet și la îmbunătățirea calității, prețului și vitezei internetului în acele țări și regiuni 
din cadrul Uniunii care nu dispun de conexiuni de bună calitate;

10. solicită Comisiei să demareze elaborarea de standarde europene pentru a facilita comerțul 
electronic transfrontalier, pentru a elimina diferențele dintre legile în vigoare în diferite 
state membre și pentru a suprima obligația de a dispune de un magazin normal înainte de 
a putea vinde on-line, întrucât aceste dificultăți împiedică întreprinderile mici și mijlocii 
și consumatorii să exploateze la maximum potențialul pieței interne în mediul electronic;

11. subliniază necesitatea de a revedea normele privind distribuția exclusivă și selectivă 
pentru a reduce obstacolele cu care se confruntă vânzarea on-line;

12. insistă asupra necesității de a mări transparența lanțului de aprovizionare din cadrul 
comerțului electronic, astfel încât consumatorul să cunoască în orice moment identitatea 
furnizorului și să știe dacă acesta este un intermediar sau furnizorul final;

13. invită Comisia să oblige întreprinzătorii care utilizează voluntar contracte standardizate, 
precum și termeni și condiții generale comerciale standardizate, să semnaleze dispozițiile 
care se abat de la acestea;

14. invită Comisia să propună extinderea sferei normelor de reglementare a contractelor 
încheiate la distanță pentru a reglementa, de asemenea, contractele dintre consumatori și 
comercianți profesioniști în cadrul licitațiilor on-line și contractele din domeniul 
serviciilor turistice (bilete de avion, cazare la hotel, închiriere de autoturisme, servicii 
pentru petrecerea timpului liber etc.) comandate individual pe internet; 

15. solicită Comisiei să clarifice normele privind oferirea (directă sau indirectă) de servicii 
nesolicitate efectuată din alte state membre prin intermediul internetului;

Consolidarea protecției juridice a utilizatorilor în sectorul comerțului electronic 
transfrontalier
16. solicită introducerea obligației de audit extern pentru anumite tipuri de servicii 

electronice specifice, în cazul cărora garantarea unei siguranțe depline este foarte 
importantă, pentru a proteja datele și informațiile personale (în cazul tranzacțiilor bancare 
prin internet, de exemplu);

17. consideră că, pentru creșterea gradului de încredere a consumatorilor, este esențială 
consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței, a transparenței normelor și a 
controlului aplicării legii, întrucât cheltuielile de consum vor fi un factor important pentru 
relansarea economiei; este de părere că autoritățile publice trebuie să dispună de mai 
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multe resurse pentru cercetarea și, în cele din urmă, combaterea practicilor comerciale 
ilegale; solicită Comisiei să creeze un sistem european de avertizare precoce, inclusiv o 
bază de date, pentru combaterea activităților frauduloase de pe piața digitală; solicită 
Comisiei să actualizeze RAPEX (sistemul de alertă rapidă), după caz;

18. solicită o armonizare a normelor privind clauzele contractuale abuzive în vederea 
stabilirii unei clauze unice aplicabile la nivelul UE cu privire la caracterul abuziv al unei 
prevederi, asigurându-se astfel că autoritățile și instanțele juridice naționale respectă 
aceleași standarde atunci când evaluează clauzele contractuale;

19. solicită înființarea în toate statele membre de agenții independente de protecție a 
persoanelor care au recurs la servicii de comerț electronic, agenții care să dispună de 
puteri depline pentru a introduce acțiuni în fața instanțelor naționale în vederea protejării 
intereselor producătorilor și ale consumatorilor;

20. împărtășește opinia Comisiei că mecanismele alternative de soluționare a litigiilor, cum 
ar fi medierea, arbitrarea sau soluționarea extrajudiciară a diferendelor, pot reprezenta o 
opțiune practică și atractivă pentru consumatori; îndeamnă statele membre să încurajeze 
dezvoltarea acestor mecanisme și a căilor de atac colective pentru a consolida protecția 
consumatorilor și a maximiza respectarea legislației; reamintește experiențele pozitive ale 
SOLVIT și ale rețelei centrelor europene de consumatori; solicită crearea unui sistem de 
informare pentru utilizatorii europeni de comerț electronic, care să ofere orientări și 
informații detaliate cu privire la drepturi și obligații pe piața digitală; subliniază însă că 
aceste mecanisme ar trebui să vină în completarea căilor de atac judiciare și 
administrative și nu să se substituie acestora; 

21. subliniază necesitatea de a elabora și standardiza norme care să ofere un nivel înalt de 
protecție juridică pentru minori și încurajează lansarea de campanii de informare pentru 
părinți, profesori și tutori, vizând sensibilizarea acestora cu privire la responsabilitatea lor 
în educarea copiilor în ceea ce privește riscurile utilizării comerțului electronic și 
importanța supravegherii utilizării internetului de către copii;

22. subliniază necesitatea formării și educării corespunzătoare a funcționarilor publici și a 
autorităților judiciare în ceea ce privește normele UE în materie de protecție a 
consumatorilor; 

O strategie de construire a încrederii în mediul electronic pentru utilizatorii serviciilor de 
comerț electronic
23. solicită elaborarea de instrumente juridice orizontale clare și îmbunătățite, precum și 

armonizarea anumitor aspecte ale dreptului contractelor cu consumatori; consideră că 
acest lucru ar trebui să includă și alte directive, precum cea privind vânzarea la distanță 
de servicii financiare și cea privind comerțul electronic;

24. consideră că încrederea consumatorilor poate fi construită cu ajutorul autorităților 
europene acreditate sau a mărcilor de încredere, care garantează fiabilitatea și calitatea 
bunurilor disponibile pe piața electronică transfrontalieră; consideră că trebuie creată o 
marcă europeană durabilă de încredere;

25. solicită crearea unui program de subvenționare și utilizarea instrumentelor financiare 
existente pentru proiecte vizând sporirea încrederii utilizatorilor în comerțul electronic, 
inclusiv campanii educative și de informare și proiecte care verifică în practică nivelul de 
calitate a serviciilor on-line (cum ar fi metoda „clientului misterios”); subliniază 
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necesitatea de a crea un modul didactic electronic bazat pe proiectul Dolceta 
(Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults - Elaborarea de 
instrumente de instruire on-line a consumatorilor adulți);

26. invită Comisia să elaboreze o cartă a UE cu privire la drepturile utilizatorilor care recurg 
la servicii on-line și de comerț electronic, în conformitate cu obiectivele strategiei UE 
2020;

°       °
27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Introducere
Comerțul electronic este o forță vitală a internetului și reprezintă un catalizator important 
pentru realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 în ceea ce privește piața internă. Este 
important ca toate părțile interesate să coopereze pentru a elimina barierele rămase. 

Lacunele pieței unice devin și mai evidente atunci când se analizează problema comerțului 
transfrontalier. Libera circulație a bunurilor în Europa este considerabil afectată de seturile 
fragmentate de reglementări naționale. Cifrele referitoare la situația comerțului electronic în 
UE arată că, în 2009, un consumator european din trei a cumpărat cel puțin un produs on-line, 
dar că numai 7% din consumatorii europeni au îndrăznit să cumpere on-line într-un alt stat 
membru. Cercetările realizate în secret de UE cu privire la practicile de comerț electronic au
arătat că 60% dintre încercările clienților de a cumpăra produse în afara granițelor UE 
eșuează, tranzacția sau expedierea fiind refuzate de către vânzător, deși cumpărătorul ar fi 
putut economisi cel puțin 10% cumpărând on-line în străinătate (chiar și luând în calcul 
costurile de expediere) în jumătate dintre cele 11 000 de cazuri examinate.

Tratatul de la Lisabona, care este acum ratificat și vizează raționalizarea proceselor politice 
din cadrul UE, ar putea contribui la remedierea acestei fragmentări.

În contextul actualei crize economice, este cu atât mai important ca Europa să depună eforturi 
serioase pentru a elimina rapid aceste bariere. Piața unică a UE numără peste 500 de milioane 
de consumatori. Acest lucru este mai puțin evident atunci când încercăm să facem 
cumpărături on-line. În prezent, piața unică își dezamăgește consumatorii, în special pe aceia 
care recurg la comerțul electronic. Comerțul electronic transfrontalier nu cunoaște o 
dezvoltare la fel de rapidă ca și comerțul electronic național din cauza mai multor obstacole: 

 Numeroase site-uri web nu permit efectuarea de cumpărături on-line în cazul clienților 
care locuiesc într-o anumită țară. Conform unui studiu, 61% dintre tranzacțiile 
transfrontaliere nu pot fi încheiate deoarece magazinele on-line nu livrează în țara din 
care provine consumatorul. Trebuie create stimulente și pentru comercianți. 

 Chiar dacă jumătate dintre gospodăriile din UE dispun de o conexiune de mare viteză 
la internet, lipsa de încredere a consumatorilor îi împiedică totuși pe aceștia să 
cumpere on-line. Un alt studiu a arătat că numai 12% dintre utilizatorii de internet din 
UE consideră că nu își asumă riscuri atunci când efectuează tranzacții pe 
internet. Aspectul încurajator aici este că există o dorință puternică de a profita de 
avantajele pieței unice. O treime dintre consumatori ia în calcul posibilitatea de a 
cumpăra on-line într-o altă țară deoarece ar avea astfel acces la produse mai ieftine sau 
mai bune. Din păcate, numai 7% fac într-adevăr acest lucru. Consolidând încrederea 
consumatorilor, am putea debloca întregul potențial economic al pieței unice europene 
on-line, care reprezintă peste 100 de miliarde EUR sub formă de venituri.

 Lipsesc mecanismele eficace de atac și de asigurare a respectării normelor, care 
sunt esențiale pentru buna funcționare a piețelor. Diferențele majore dintre statele 
membre în ceea ce privește rezolvarea problemelor în cadrul comerțului electronic 
transfrontalier provoacă nemulțumirea consumatorilor.

Pentru a consolida încrederea tuturor operatorilor prezenți pe piața comerțului electronic este 
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necesară o ameliorare rapidă a punerii în aplicare a legislației europene, în beneficiul tuturor 
consumatorilor și comercianților cu amănuntul din UE. Este esențial ca liderii și factorii de 
decizie din UE să analizeze actualul cadru de reglementare privind acordurile de distribuție, 
normele privind mărcile și dispozițiile referitoare la servicii și consumatori pentru a se asigura 
că acestea corespund pe deplin cerințelor pieței secolului 21 și oferă beneficii atât pentru 
consumatori, cât și pentru comercianții cu amănuntul. 

Principala provocare cu care ne confruntăm astăzi este realizarea unei adevărate piețe unice 
on-line pentru Europa. Acest obiectiv poate fi atins numai adaptând economia Europei la piața 
internațională competitivă a secolului 21. Trebuie creată o piață europeană puternică, de 
natură să permite UE să concureze pe piața internațională. Europa trebuie să se echipeze cu un 
set coerent de norme care să consolideze încrederea consumatorilor și a comercianților cu 
amănuntul și care să permită ocuparea unei poziții de lider internațional în domeniul 
economiei digitale. În acest scop, este important ca utilizatorii serviciilor de comerț electronic 
să dispună de recomandări clare, în special în ceea ce privește caracteristicile principale ale 
divulgării de informații și practicile comerciale loiale pe care întreprinderile ar trebui să le 
aplice și la care consumatorii ar trebui să se aștepte în contextul comerțului electronic. 

Este important să fie depuse eforturi serioase pentru a promova comerțul electronic și pentru 
a-i încuraja pe utilizatori să dea dovadă de mai multă încredere, informându-i cu privire la 
drepturile lor și la modul de asigurare a respectării acestora în sectorul comerțului electronic. 

Atât Comisia, cât și autoritățile naționale responsabile cu asigurarea respectării normelor 
trebuie deci să își intensifice eforturile pentru a obține un nivel ridicat de protecție a 
utilizatorilor serviciilor de comerț electronic și pentru a le insufla acestora încrederea de care 
au nevoie pentru a exploata pe deplin potențialul pieței unice. Consolidarea mecanismelor de 
supraveghere a pieței și de asigurare a respectării normelor pentru a insufla încredere 
producătorilor și consumatorilor reprezintă un aspect esențial al comerțului electronic 
transfrontalier. Acest lucru ar determina consumatorii să cheltuiască mai mult, element crucial 
pentru redresarea economică. 

Raportorul salută cele 13 recomandări de acțiune pentru dezvoltarea politicilor și practicilor 
din domeniul comerțului electronic transfrontalier, identificate în comunicarea Comisiei. 
Raportorul susține o analiză critică mai aprofundată a posibilelor opțiuni de urmat în cele șase 
domenii de acțiune prioritară care, în opinia sa, sunt esențiale pentru dezvoltarea și 
consolidarea comerțului electronic transfrontalier: 

1. Accesul utilizatorilor europeni la internet ar trebui consolidat. Pentru a putea 
cumpăra on-line, consumatorii trebuie să dispună de un acces de calitate la internet. Ar 
trebui întreprinse anumite acțiuni pentru a contribui la creșterea numărului de 
utilizatori de internet și la îmbunătățirea calității și vitezei internetului în acele țări și 
regiuni din cadrul Uniunii care nu dispun de conexiuni de bună calitate.

2. Trebuie remediată problema fragmentării pieței on-line. Numeroși vânzători 
impun bariere pentru piețele transnaționale, unele servicii nefiind disponibile on-line 
pentru persoane din anumite regiuni sau țări din UE. Această problemă este cauzată 
uneori de faptul că utilizatorii sunt redirecționați către site-urile web naționale atunci 
când este detectată o adresă IP provenită dintr-o altă țară sau, pur și simplu, de faptul 
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că vânzătorii refuză să vândă consumatorilor din anumite țări. Prin urmare, este 
necesar să se consolideze punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din 
Directiva privind serviciile, care interzice discriminarea clienților pe bază de 
naționalitate sau loc de reședință. 

3. Trebuie remediată problema fragmentării normelor în materie de protecție a 
consumatorilor. Aplicarea noii directive privind drepturile consumatorilor va 
reprezenta un progres în ceea ce privește semnarea contractelor și ar putea contribui la 
depășirea problemelor potențiale dintre cumpărător și vânzător, care fac obiectul 
aceleiași reglementări. 

4. Este necesar să se consolideze încrederea consumatorilor care cumpără on-line.
Numeroși consumatori nu cumpără on-line deoarece nu au încredere în siguranța 
oferită de această piață, din mai multe motive. Unii consumatori se simt lipsiți de 
apărare atunci când cumpără de la o persoană pe care nu o pot vedea, deoarece 
consideră că aceste persoane îi pot înșela sau le pot oferi un produs cu defecte ori un 
produs diferit de cel pe care îl văd pe ecranul calculatorului lor. Pentru a consolida 
încrederea consumatorilor pe piața on-line, trebuie luate anumite măsuri:

 crearea și punerea în aplicare a unei mărci europene de încredere; 
 consolidarea vigilenței pe internet și a supravegherii acestuia;
 trebuie elaborate campanii vizând informarea consumatorilor cu privire la 

drepturile lor, la elementele pe care un site web trebuie să le aibă pentru a fi 
demn de încredere, la formele sigure de plată etc.;

 asigurarea protecției consumatorilor prin intermediul securității și al protecției 
datelor personale. 

5. Trebuie elaborate inițiative pentru a stimula comercianții să își desfășoare 
activitatea pe internet. Numeroși comercianți nu propun servicii de comerț electronic 
din cauza inconvenientelor majore cu care s-ar putea confrunta. Anumite norme, 
legate de taxe, gestionarea deșeurilor etc. diferă extrem de mult de la o piață națională 
la alta, ceea ce creează un mediu de afaceri complex, costisitor și imprevizibil. De 
aceea, este esențial să se adopte propuneri normative care să stimuleze comercianții cu 
amănuntul să promoveze acest tip de comerț și care vor crea astfel oportunități pentru 
consumatori:

 simplificarea obligațiilor de raportare a TVA pentru vânzătorii la distanță;
 îmbunătățirea mecanismelor de plată utilizate on-line;
 uniformizarea costurilor bancare și poștale în UE;
 găsirea de soluții practice la problemele legate de plăți și drepturile de 

proprietate intelectuală, astfel încât furnizorii să nu fie obligați să plătească în 
țări diferite pentru aceleași bunuri;

 reglementarea la nivel european a volumului de publicitate difuzată pe internet;
 îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a disputelor dintre furnizor și 

consumator.

6. Trebuie depuse eforturi pentru a garanta securitatea minorilor care utilizează 
internetul. Trebuie create la nivel european mecanisme eficace pentru a împiedica accesul 
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minorilor la conținuturi dăunătoare pentru ei, inclusiv pornografie, cumpărarea de tutun sau 
alcool, pariuri on-line, conversații cu străini și utilizarea rețelelor sociale.

Raportorul consideră că elementele esențiale în acest context sunt punerea în aplicare și 
adaptarea normelor europene existente pentru comerțul off-line la piața on-line pentru a 
realiza o veritabilă piață unică europeană, pregătită să facă față provocărilor economiei 
mondiale a secolului 21. 


