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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. regretă prezentarea cu întârziere de către Comisie a raportului privind aplicarea directivei;

2. subliniază importanţa aplicării corecte a directivei în scopul eliminării incertitudinilor 
juridice şi operative pentru întreprinderile care operează la nivel transfrontalier;

3. constată cu îngrijorare că în perioada 2011-2012 Comisia a trebuit să recurgă la sistemul 
de consultare „EU Pilot” în raport cu diverse state membre, ca urmare a transpunerii 
incorecte a directivei;

4. evidenţiază faptul că în unele state membre sunt încă în vigoare dispoziţii legislative care 
impun măsuri restrictive mai stricte decât dispoziţiile directivei 2005/29/CE, punând în 
pericol obiectivul unei armonizări uniforme;

5. subliniază necesitatea de a acorda atenţie ocrotirii categoriilor vulnerabile, cu referire 
specifică la minori, în lumina dezvoltării rapide a publicităţii online;

6. se arată preocupat de utilizarea înşelătoare de către unii operatori economici a 
instrumentelor de control în slujba clienţilor şi a site-urilor de comparare a preţurilor; în 
această privinţă, salută decizia Comisiei de a studia soluţii pentru ca informaţiile prezente 
pe asemenea platforme să fie clare pentru consumatori;

7. consideră un lucru pozitiv constituirea de către Comisie a unei bănci de date privind 
legislaţia naţională şi jurisprudenţa aferentă practicilor comerciale neloiale şi recunoaşte 
utilitatea acesteia pentru creşterea volumului de informaţii aflate la dispoziţia 
consumatorilor;

8. invită Comisia să actualizeze orientările privind implementarea directivei în urma unei 
consultări deschise care să implice toate părţile interesate.


