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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la protejarea întreprinderilor împotriva tehnicilor de comercializare 
înșelătoare și la asigurarea eficienței punerii în aplicare - revizuirea Directivei 
2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă

2013/0000 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Protejarea 
întreprinderilor împotriva practicilor de comercializare înșelătoare și asigurarea unei 
respectări efective a normelor” (COM(2012)0702),

– având în vedere Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (versiune codificată)1,

– 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”)2,

– 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)3,

– 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 consumatorilor4,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2011 referitoare la anuarele profesionale 
înșelătoare5,

– 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 comparativă6,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2008 referitoare la anuarele profesionale 
înșelătoare7,

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
2 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
3 JO L 364, 9.12.2004, p.1.
4 JO L 166, 11.6.1998, p. 51.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0269.
6 Texte adoptate, P6_TA(2009)0008.
7 Texte adoptate, P6_TA(2008)0608.
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– având în vedere studiul intitulat „Practici înșelătoare ale societăților editoare de anuare în 
contextul legislației actuale și viitoare privind piața internă destinate protejării 
consumatorilor și IMM-urilor”, solicitat de Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor1,

– având în vedere proiectul de aviz al Comitetului Economic și Social European din 19 
aprilie 2013 referitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Protejarea 
întreprinderilor împotriva practicilor de comercializare înșelătoare și asigurarea unei 
respectări efective a normelor” (COM(2012)0702)2, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru petiții 
(A7-0000/2013),

A. întrucât practicile de comercializare înșelătoare pot avea multe forme, cea mai importantă 
fiind mecanismele înșelătoare ale unor societăți care realizează anuare prin care o 
societate necinstită trimite formulare prin care invită întreprinderile să completeze sau să 
actualizeze numele întreprinderii și datele de contact, aparent în mod gratuit; întrucât 
semnatarii descoperă ulterior că, în realitate, au încheiat, fără să fi avut această intenție, un 
contract prin care sunt obligați, în general pe o durată de minimum trei ani, să figureze 
într-un anuar profesional contra unei taxe anuale de până la 1000 de euro sau mai mult;

B. întrucât nu se cunoaște care este nivelul pierderilor financiare din UE cauzate de practicile 
de comercializare înșelătoare, dar ar putea fi estimate, pe baza anumitor statistici 
naționale, la câteva miliarde de euro pe an; 

C. întrucât IMM-urile, și în special micile întreprinderi și microîntreprinderile, sunt 
principalele victime ale practicilor de comercializare înșelătoare; întrucât sunt vizate și 
școlile, bisericile, spitalele, ONG-urile și administrațiile locale, precum și alte autorități 
publice;

D. întrucât victimelor practicilor de comercializare înșelătoare le este adesea rușine și nu 
denunță aceste practici la autoritățile de punere în aplicare a legii; întrucât, în acest sens, 
este extrem de important ca autoritățile respective să faciliteze denunțările și să acorde 
suficientă prioritate acestor situații;

E. întrucât nivelul de protecție în cazul întreprinderilor variază foarte mult între statele 
membre, singurele state care au inclus în legislația lor o anumită interdicție cu privire la 
mecanismele înșelătoare legate de realizarea anuarelor fiind Austria și Belgia, Țările de 
Jos pregătind în prezent o lege similară;

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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F. întrucât este esențial să se adopte o abordare coerentă, care să stabilească un echilibru 
între prevenire și pedeapsă; întrucât autoritățile de punere în aplicare a legii vor ezita în 
continuare să ia măsuri dacă nu există dispoziții legale clare prin care să se abordeze 
această problemă;

G. întrucât în prezent este foarte dificil să se descopere comercianții necinstiți, deoarece 
aceștia trimit adesea facturi dintr-o țară în alta, contul lor bancar fiind deschis într-o a treia 
țară, astfel încât este dificil să se urmărească transferurile de bani,

1. salută comunicarea Comisiei, dar subliniază că este nevoie de un efort suplimentar, în 
special în ceea ce privește punerea în aplicare a legii;

Prevenire și informare

2. subliniază că este nevoie de un schimb mai bun de informații între statele membre; invită 
statele membre să înființeze sau să desemneze un punct național de contact unde 
întreprinderile și alte victime ale practicilor de comercializare înșelătoare să poată denunța 
aceste practici și unde să poată beneficia de sprijin și de cunoștințe de specialitate cu 
privire la prevenirea și abordarea unor forme diferite de fraudă; consideră că fiecare punct 
de contact ar trebui să aibă o bază de date în care să înregistreze toate tipurile de practici 
de comercializare înșelătoare și să includă exemple ușor de înțeles; invită Comisia să 
asigure coordonarea unui schimb ușor de informații provenind din bazele de date 
naționale, între altele prin facilitarea creării unui sistem de alertă rapidă prin care să se 
identifice practicile noi de acest gen;

3. este de părere că punctele naționale de contact ar trebui să aibă un rol activ în schimbul de 
informații dintre autoritățile publice, cetățeni și întreprinderi și ar trebui să colaboreze 
pentru a se avertiza reciproc cu privire la practici de comercializare înșelătoare noi și să 
acorde IMM-urilor asistență în ceea ce privește soluționarea unor litigii la nivel 
transfrontalier, prin direcționarea societăților fraudate către mecanismele legale cele mai 
adecvate;

4. invită organizațiile naționale antreprenoriale, și în special organizațiile IMM-urilor, că 
colaboreze îndeaproape cu punctele naționale de contact; salută, în această privință, și 
cooperarea public-privată;

5. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a introduce, pe baza unor criterii validate, o 
listă neagră la nivelul UE cu societățile frauduloase, pentru a împiedica aceste societăți 
să-și extindă practicile și în alte state membre;

6. invită Europol să fie mai activă în abordarea acestor forme de fraudă, prin colectarea de 
informații privind formele transfrontaliere de practici de comercializare înșelătoare și prin 
analizarea structurilor din spatele societăților care folosesc astfel de practici, și să pună la 
dispoziție mecanisme de schimb rapid de informații actualizate referitoare la aceste 
practici și structuri la nivelul autorităților naționale de punere în aplicare a legii;

7. subliniază că este necesar ca autoritățile naționale de punere în aplicare a legii să 
colaboreze mai îndeaproape cu cei care facilitează practicile de comercializare înșelătoare, 
cum ar fi băncile, societățile de telefonie, serviciile poștale și agențiile de colectare, pentru 
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a împiedica societățile necinstite să-și desfășoare activitatea;

Punerea în aplicare și urmărirea penală

8. ia cu îngrijorare act de faptul că organele de anchetă din diverse state membre nu doresc 
sub nicio formă să preia cazuri de practici de comercializare înșelătoare și au tendința de a 
afirma că nu au credința că pot fi aduse suficiente probe; subliniază că este necesar ca 
guvernul să fie proactiv în ceea ce privește abordarea infracțiunilor de natură financiară și 
economică;

9. subliniază că trebuie îmbunătățite investigarea și urmărirea penală a practicilor de 
comercializare înșelătoare; invită, prin urmare, Comisia să elaboreze orientări pentru 
organismele naționale de punere în aplicare a legii cu privire la cele mai bune practici 
legate de prioritățile în materie de investigare și de urmărire penală; invită statele membre 
să stimuleze capacitatea și cunoștințele de specialitate ale organelor de anchetă și ale 
autorităților judiciare competente;

10. subliniază că este necesar să se introducă sancțiuni eficiente, proporționale și 
descurajatoare, amintind că sancțiunile penale pot avea un efect preventiv;

11. regretă faptul că recomandarea Parlamentului privind extinderea parțială a domeniului de 
aplicare al Directivei privind practicile comerciale neloiale prin aplicarea anexei I (lista 
neagră) la contractele între întreprinderi (B2B) nu a fost preluată de Comisie; consideră că 
modificarea acestei directive în locul Directivei 2006/114/CE va duce la o abordare mai 
coerentă, deoarece va extinde conceptul de „practici comerciale neloiale”, precum și lista 
neagră, astfel încât să se refere și la relațiile dintre întreprinderi; subliniază că astfel se va 
evita nevoia de a extinde conceptul de publicitate înșelătoare, demers necesar pentru a 
include toate formele de practici înșelătoare;

12. invită Comisia să analizeze, ca o prioritate, dacă întreprinderile care au fost găsite 
vinovate de folosirea unor practici de comercializare înșelătoare pot fi excluse din 
procedurile de achiziții publice ale UE și/sau de la acordarea de fonduri din partea UE 
pentru o perioadă de cel puțin cinci ani;

13. invită statele membre să se asigure că autoritățile lor fiscale cooperează îndeaproape cu 
punctele naționale de contact, prin verificarea activă a societăților despre care s-a afirmat 
că folosesc tehnici de comercializare înșelătoare;

14. subliniază că este necesar ca organizațiile responsabile cu înregistrarea societăților, 
precum camerele de comerț, să aibă un rol mai proactiv pentru a identifica 
comportamentul dubios și a împiedica practicile frauduloase;

15. atrage atenția în special asupra rolului agențiilor frauduloase de colectare a datoriilor, care 
nu ezită să exercite presiune asupra întreprinderilor pentru ca acestea să achite facturile 
despre care știu sau ar fi putut ști că sunt frauduloase; invită Comisia și statele membre să 
propună metode de a controla mai bine aceste agenții, atât înaintea înființării lor oficiale, 
cât și după;

16. ia cu îngrijorare act de faptul că procesele de soluționare a litigiilor au fost ineficiente, 
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îndelungate și costisitoare și nu oferă nicio garanție privind despăgubirea adecvată și în 
timp util pentru daunele provocate; invită Comisia să prezinte o propunere care să permită 
victimelor practicilor de comercializare înșelătoare să ia măsuri colective într-un caz 
împotriva unei societăți necinstite; subliniază că victimele ar trebui să poată fi 
reprezentate de organizații desemnate, precum organizațiile antreprenoriale naționale; 
solicită introducerea unor căi eficiente de atac pentru victime, care să includă anularea 
contractelor respective;

Cooperarea internațională dincolo de UE

17. subliniază că practicile de comercializare înșelătoare sunt o problemă cu caracter 
internațional, care nu se termină în niciun caz la granițele statelor membre; invită, prin 
urmare, Comisia și statele membre, să facă demersuri în vederea cooperării internaționale 
cu privire la această chestiune, atât cu țări terțe, cât și cu organizații internaționale 
competente;

18. invită Comisia să-și intensifice implicarea în cadrul Grupului de lucru internațional 
privind marketingul de masă, din care fac parte agenții de punere în aplicare a legii, de 
reglementare și de protecție a consumatorilor din SUA, Australia, Belgia, Canada, Țările 
de Jos, Nigeria și Regatul Unit, precum și Europol;

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

Practicile de comercializare înșelătoare pot avea multe forme, cea mai importantă fiind 
mecanismele înșelătoare ale unor societăți care realizează anuare, prin care o societate 
necinstită trimite formulare prin care invită întreprinderile să completeze sau să actualizeze 
numele întreprinderii și datele de contact, aparent în mod gratuit. Semnatarii descoperă 
ulterior că, în realitate, au încheiat, fără să fi avut această intenție, un contract prin care sunt 
obligați, în general pe o durată de minimum trei ani, să figureze într-un anuar profesional 
contra unei taxe anuale de până la 1000 de euro sau mai mult.

Alte practici de comercializare înșelătoare includ formulare de plată înșelătoare sub forma 
unor facturi pentru servicii pe care comerciantul pretinde că le-a comandat deja, lucru 
neadevărat, de altfel, oferte de extindere a numelui de domeniu internet prin care un 
comerciant necinstit furnizează informații false și exercită presiune psihologică pentru a 
încheia un contract pentru un preț mult mai ridicat decât în cazul în care înregistrarea s-ar fi 
realizat prin furnizori oficiali și oferte de extindere a protecției mărcilor în alte țări, această 
protecție fiind însă oferită numai de organisme oficiale.

Nivelul de protecție pentru întreprinderi variază foarte mult în rândul statelor membre. Numai 
Austria și Belgia au inclus în legislația lor o interdicție specifică cu privire la mecanismele 
înșelătoare legate de realizarea anuarelor. În Austria, la articolul 28a din Legea privind 
practicile comerciale neloiale se menționează că este interzis, în cadrul operațiunilor 
comerciale sau în scopuri de concurență, să se facă publicitate pentru înscrierea în anuare, 
cum ar fi Pagini aurii, liste de abonați telefonici sau alte liste similare, prin intermediul unui 
formular de plată, al unui ordin de plată, al unei facturi, al unor oferte de corectare sau prin alt 
mod similar sau să se ofere direct astfel de înscrieri fără a se preciza fără echivoc și, de 
asemenea, prin procedee clare și grafice, că scopul exclusiv al reclamei este acela de ofertă de 
contract. În Belgia, la articolul 97 alineatul (1) din Legea privind practicile de pe piață și 
protecția consumatorilor se menționează că este interzis ca o societate să recruteze clienți 
pentru publicitate, direct sau printr-un formular de plată, un formular de comandă, o factură, o 
ofertă, termeni și condiții, o ofertă de corectare sau orice alt document similar, pentru a fi 
înscriși în anuare, fișiere cu adrese, liste de abonați telefonici sau alte liste similare, sau 
fișiere, fără a menționa în mod explicit că formularul respectiv reprezintă o ofertă de contract 
și fără a indica în document, cu caractere aldine și de dimensiunea cea mai mare folosită în 
documentul respectiv, durata contractului și prețul aferent. În Țările de Jos, deputații din 
parlament din cadrul Partidului Socialist Olandez pregătesc în prezent, împreună cu Partidul 
Liberal Olandez, o lege similară. 

Raportorul salută Comunicarea Comisiei privind protejarea întreprinderilor împotriva 
practicilor de comercializare înșelătoare și asigurarea unei respectări efective a normelor, dar 
are convingerea că este nevoie de un efort suplimentar. Prin urmare, acesta propune, în acest 
proiect de raport, măsuri suplimentare în domeniul prevenirii și al informării, precum și în cel 
al punerii în aplicare a legii și al urmării penale. Practicile de comercializare înșelătoare nu 
sunt un fenomen exclusiv european. Prin urmare, raportorul subliniază importanța cooperării 
internaționale în ceea ce privește combaterea acestor practici. 


