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Ref.: Petiția nr. 1127/2012, adresată de J.M., de cetățenie germană, privind 
funcționarea pieței unice în UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că piața unică a UE nu funcționează. El demonstrează acest lucru 
exemplificând faptul că a încercat să comande prin internet, în Portugalia, țara sa de domiciliu, 
produse din Germania. Anumiți furnizori online nu procesează comenzi din anumite state 
membre sau le direcționează automat către furnizorul național din țara în care s-a efectuat 
comanda. Alți furnizori livrează doar către anumite state membre. Petiționarul consideră că, 
astfel, cumpărătorii din statele mici europene, în general din țările din Europa de Sud și de Est, 
sunt discriminați. El este de părere că la baza acestei discriminări stă securitatea juridică 
deficitară din anumite state membre. Situația actuală denaturează concurența, întrucât unele 
piețe naționale nu sunt suficient de deschise, astfel încât consumatorul nu are acces la 
serviciile pieței unice și plătește prea mult pentru anumite produse. Petiționarul pledează 
pentru îmbunătățirea legislației UE și face propuneri în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne 
(Directiva privind serviciile) abordează practicile discriminatorii bazate pe cetățenie sau pe 
locul de reședință ale furnizorilor de servicii. Potrivit acestei dispoziții, „statele membre se 
asigură că condițiile generale de acces la un serviciu, care sunt puse la dispoziția publicului 
larg de către prestator, nu conțin condiții discriminatorii referitoare la cetățenia sau locul de 
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reședință al beneficiarului”.

Totuși, diferențele dintre condițiile de acces sunt permise „în cazul în care acele diferențe sunt 
justificate în mod direct prin criterii obiective” care, astfel cum se precizează la 
considerentul 95 din Directiva privind serviciile, ar putea include condiții diferite ale pieței 
sau costuri suplimentare ale prestării serviciului determinate de distanță. 

Articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile a fost pus în aplicare în ordinea 
juridică a tuturor statelor membre. Prin urmare, autoritățile naționale competente au 
responsabilitatea de a efectua o analiză de la caz la caz pentru a constata dacă se încalcă 
legislația națională de transpunere a principiului nediscriminării, astfel cum este consacrat la 
articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile.
În scopul de a oferi asistență acestor autorități naționale pentru a evalua dacă diferențele de 
tratament sau refuzul de a presta un serviciu pot sau nu să fie justificate, Comisia Europeană a 
elaborat, în 2012, un document care oferă orientări cu privire la aplicarea articolului 20 
alineatul (2)1. Pe lângă modalitatea de executare, consumatorii pot, de asemenea, să solicite 
asistență din partea Centrelor europene pentru consumatori (ECC), în special în situații 
transfrontaliere. Petiționarul care își are reședința în Portugalia și care a întâmpinat probleme 
cu un mic comerciant german ar trebui, prin urmare, să se adreseze fie Centrului european 
pentru consumatori (ECC) din Germania, fie centrului din Portugalia2.
Comisia Europeană încurajează întreprinderile să presteze servicii în întreaga UE și să 
utilizeze pe deplin piața internă. În acest context, Comisia a identificat, de asemenea, în 
Comunicarea sa intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală 
a comerțului electronic și a serviciilor online”3, o listă cuprinzătoare de acțiuni care vor 
facilita suplimentar vânzările online transfrontaliere. De exemplu, aceste acțiuni includ 
dezvoltarea unor servicii fiabile de plată și de livrare pentru vânzările transfrontaliere și 
dezvoltarea unui mecanism de soluționare alternativă a litigiilor (SAL), inclusiv un mecanism 
de soluționare online a litigiilor (SOL). În temeiul legislației europene în vigoare, nu există 
totuși dreptul necondiționat de a cumpăra sau obligația de a vinde. Cu toate acestea, Comisia 
Europeană ia act de propunerile petiționarului referitoare la modificarea cadrului juridic 
aplicabil.

Concluzii

Articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile prevede principiul nediscriminării 
care este aplicat de autoritățile naționale competente. De asemenea, consumatorii pot să 
primească sprijin din partea Centrelor europene pentru consumatori. Comisia Europeană va 
depune eforturi pentru a îmbunătăți mediul vânzărilor online transfrontaliere.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_ro.pdf.
2 Pentru mai multe informații, a se vedea http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_ro.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:RO:PDF.


