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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă: 

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât libera circulație a serviciilor, inclusiv a serviciilor digitale, este una dintre cele 
patru libertăți fundamentale consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și este vitală pentru funcționarea pieței unice, trebuind consolidată printr-o 
mai bună protecție a consumatorilor și a bunăstării lor;

B. întrucât Directiva 2000/31/CE1 („Directiva privind comerțul electronic”) este cadrul 
juridic pentru servicii online pe piața internă care reglementează gestionarea 
conținutului de către intermediarii care prestează servicii de găzduire; întrucât ar trebui 
să se evite orice fragmentare a cadrului juridic respectiv care ar putea decurge din 
revizuirea Directivei privind comerțul electronic;

C. întrucât raportul Comisiei pentru afaceri juridice intitulat „Actul privind serviciile 
digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea online” nu se ocupă de normele din Directiva privind comerțul 
electronic, care fac obiectul unui raport al Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor;

D. întrucât Directiva (UE) 2019/21612, care modifică Directiva 2005/29/CE3 („Directiva 
privind practicile comerciale neloiale”) și directivele (UE) 2019/7704 („Directiva 
privind conținutul digital”) și (UE) 2019/7715 privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, respectiv privind 
contractele de vânzare de bunuri au fost adoptate abia recent;

E. întrucât Regulamentul (UE) 2017/23946 are un rol central în întărirea cooperării dintre 

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă 
(directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor 
Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

3 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 și de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

4  Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite 
aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale (JO L 136, 
22.5.2019, p. 1).

5  Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite 
aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 
și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO L 136, 22.5.2019, p. 28).

6 Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
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autoritățile naționale în domeniul protecției consumatorilor;

F. întrucât pachetul legislativ al Actului privind serviciile digitale nu ar trebui să aducă 
atingere Regulamentului (UE) 2016/6791 (RGPD) care stabilește un cadru juridic pentru 
protecția datelor personale;

G. întrucât pachetul Actului legislativ privind serviciile digitale nu ar trebui să afecteze 
Directiva 2002/58/CE2, care impune statelor membre să asigure un nivel ridicat de 
protecție a dreptului la viață privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în sectorul comunicațiilor electronice;

H. întrucât, în ceea ce privește epidemia de COVID-19, Comisia a salutat abordarea 
pozitivă adoptată de platforme ca răspuns la scrisorile sale, trimise la 23 martie 2020, 
prin care li s-a solicitat cooperarea în eliminarea unor reclame înșelătoare la produsele 
despre care se susține în mod fals că ar putea preveni sau vindeca o infecție cu COVID-
19;

I. întrucât măsurile legislative propuse ca parte a pachetului Actului legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să se bazeze pe dovezi și întrucât Comisia ar trebui să 
efectueze o evaluare aprofundată a impactului, bazată pe date, statistici, analize și studii 
relevante privind diferitele opțiuni disponibile,

 1. salută „Poziția comună a CPC privind COVID-19”3 a Comisiei și a autorităților de 
cooperare în materie de protecție a consumatorului (CPC) din statele membre, 
referitoare la cel mai recent semnalatele escrocherii și practici neloiale legate de 
epidemia de COVID-19;

2. subliniază necesitatea de a-i proteja mai bine pe consumatori prin oferirea de informații 
de încredere și transparente privind practicile frauduloase, cum ar fi reclamele 
înșelătoare și escrocheriile;

3. invită toate platformele să coopereze cu Comisia și cu autoritățile competente, și anume 
rețeaua de autorități publice însărcinate cu aplicarea legislației și membrii Centrelor 
Europene ale Consumatorilor, pentru a îmbunătăți identificarea practicilor ilegale și a 
elimina escrocheriile; solicită Comisiei să își revizuiască permanent orientările privind 

decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 
respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, p. 1).

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

3  Comisia Europeană / Rețeaua pentru cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC), 
Poziția comună a autorităților CPC, „Stoparea înșelăciunilor și combaterea practicilor 
comerciale neloiale pe platformele online în contextul epidemiei de coronavirus din 
UE”.



AD\1209418RO.docx 5/12 PE648.645v02-00

RO

consumatorii și comercianții pentru a contribui la evitarea plasării, vânzării sau 
cumpărării de articole și servicii cu conținut fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori și, dacă este necesar, să ia măsuri legislative;

4. consideră că aceste orientări nu ar trebui să urmărească doar aplicarea legislației de 
protecție a consumatorilor a Uniunii sau de al nivel național, ci să încerce în mod activ 
să creeze mijloace rapide de reacție la criză pe piață;

 5. încurajează eforturile de a conferi o mai mare transparență funcționării și 
responsabilității publicității online și consideră că sunt necesare clarificări și orientări 
suplimentare cu privire la diligența profesională și la obligațiile platformelor în materie 
de publicitate online; subliniază că este nevoie de noi măsuri de stabilire a unui cadru 
pentru relațiile dintre platforme și consumatori în ceea ce privește dispozițiile referitoare 
la transparență în publicitate, influențarea digitală a opțiunilor și tratamentul 
preferențial;

6. reamintește că reclamele plătite sau plasarea plătită într-o ierarhie a ar trebui să fie 
indicate în mod clar, concis și inteligibil; recomandă ca platformele să dezvăluie 
originea reclamelor plătite, în special a reclamelor de natură politică;

7. subliniază că publicitatea direcționată trebuie reglementată mai strict în favoarea unor 
forme de publicitate mai puțin invazive și că pachetul Actului legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să stabilească limite clare în ceea ce privește condițiile care 
determină momentul în care acumularea datelor în acest scop este permisă, pentru a 
proteja mai bine consumatorii;

8. consideră că, dacă datele relevante indică un decalaj semnificativ în ceea ce privește 
practicile publicitare înșelătoare și asigurarea respectării legislației între platformele cu 
sediul în Uniune și cele din țările terțe, este rezonabil să se aibă în vedere și alte variante 
de întărire a conformității cu legislația existentă;

9. consideră că opțiunile de întărire a conformității cu legislația existentă ar trebui să 
includă obligația pentru agențiile de publicitate și pentru intermediarii de publicitate 
stabiliți într-o țară terță de a desemna un reprezentant legal stabilit în Uniune căruia să îi 
poată fi adresate cereri pentru a permite, de exemplu, obținerea de despăgubiri de către 
consumatori în cazul unor reclame false sau înșelătoare;

10. subliniază că este necesar să se asigure condiții de concurență echitabile între agențiile 
de publicitate din Uniune și cele din țări terțe; solicită, prin urmare, Comisiei să 
evalueze impactul pe care obligațiile reciproce ale țărilor terțe adoptate ca reacție la 
noile norme ale Uniunii l-ar avea asupra prestării de servicii în țări terțe de către 
societăți cu sediul în Uniune, sporind în același timp gradul de conștientizare cu privire 
la modul în care legislația privind protecția consumatorilor se aplică agențiilor de 
publicitate din țări terțe care vizează piața Uniunii;

 11. solicită Comisiei să clarifice ce sancțiuni sau alte restricții li se impun intermediarilor și 
platformelor de publicitate în virtutea legislației Uniunii sau a celei naționale dacă 
aceștia acceptă cu bună știință anunțuri false sau înșelătoare;

12. subliniază că este important să se definească clar ce constituie publicitate falsă sau 
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înșelătoare; reamintește că platformele online ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura 
că nu fac profit din publicitatea falsă sau înșelătoare, nici din conținuturile de marketing 
ale influențatorilor care nu sunt declarate ca sponsorizate;

13. subliniază că cerințele în materie de transparență ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte sau aduc orice altă remunerație primită de către furnizorii de 
servicii și obligația de a proteja consumatorii de comunicări online nesolicitate;

14. subliniază că publicitatea pentru produse și servicii comerciale și publicitatea politică 
sau anunțurile de interes public sunt diferite ca formă și funcție și ar trebui astfel să facă 
obiectul unor orientări și norme diferite, dar complementare;

 15. reamintind eforturile anterioare, solicită totodată Comisiei să continue analiza practicii 
utilizării de clauze standard prestabilite în termenele și condițiile contractelor, care nu 
sunt negociate individual în prealabil, inclusiv contracte de licență ale utilizatorilor 
finali („termene și condiții contractuale”), și să caute modalități de a le face mai 
echitabile și de a asigura respectarea legislației Uniunii, pentru a permite o mai ușoară 
participare a consumatorilor, inclusiv prin alegerea clauzelor care să permită obținerea 
unui consimțământ mai bine informat;

16. reamintește că restricțiile privind utilizarea conținutului digital și a serviciilor digitale, 
cum ar fi restricțiile tehnice, inclusiv restricțiile de interoperabilitate sau cele care 
decurg din acordurile de licență ale utilizatorilor finali, pot încălca legislația Uniunii 
dacă nu răspund așteptărilor rezonabile ale consumatorului, protejate în virtutea 
Directivei privind conținutul digital;

17. observă că termenele și condițiile sunt adesea acceptate de utilizatori fără ca aceștia să 
le citească; mai remarcă faptul că, atunci când termenele și condițiile contractuale 
permit utilizatorilor să renunțe la anumite clauze, prestatorii de servicii le pot solicita să 
facă acest lucru la fiecare utilizare pentru a încuraja acceptarea lor;

18. constată că majoritatea termenelor și condițiilor contractuale pot fi modificate unilateral 
de către platforme, fără informarea consumatorilor, cu efecte negative asupra protecției 
acestora, și solicită o mai bună protecție a consumatorilor prin luarea de măsuri eficace;

19. solicită Comisiei să introducă orientări pentru platforme pentru o mai bună informare a 
consumatorilor în legătură cu aceste termene și condiții, de exemplu printr-un mesaj 
pop-up care conține informații-cheie despre acestea;

20. consideră că la începutul oricărui astfel de contract privind termenele și condițiile ar 
trebui să figureze un rezumat al termenelor și condițiilor redactat într-un limbaj simplu 
și clar, care să includă posibilitatea de a renunța cu ușurință la clauze opționale; 
consideră că Comisia ar trebui să stabilească un model pentru aceste rezumate;

 21. subliniază că termenele și condițiile ar trebui să garanteze realmente că schimbul de 
date cu părți terțe în scopuri de publicitate se bazează pe consimțământul utilizatorului, 
stabilindu-se astfel un nivel înalt de protecție și securitate a datelor;

22. recomandă ca orice măsură de recurs în materie de acces la date să fie impusă numai 
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pentru a remedia disfuncționalitățile pieței, să fie în conformitate cu Regulamentul 
general privind protecția datelor, să le ofere consumatorilor dreptul de a se opune 
schimbului de date și soluții tehnice pentru a-i ajuta să controleze și să gestioneze 
fluxurile de informații cu caracter personal și să dispună de căi de atac;

23. solicită Comisiei să se asigure că consumatorii pot continua să utilizeze dispozitive 
conectate utilizând toate funcțiile lor principale chiar dacă consumatorii nu își dau 
acordul pentru schimburi de date neoperaționale cu producătorii dispozitivelor sau cu 
părți terțe sau și-l retrag; reiterează necesitatea transparenței termenelor și condițiilor 
contractuale în ceea ce privește posibilitatea schimbului de date cu părțile terțe și 
amploarea acestuia;

24. solicită o mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor de a-și da consimțământul în 
cunoștință de cauză și de a dispune de libertatea de alegere atunci când își pun la 
dispoziție datele;

 25. subliniază că Directiva (UE) 2019/2161, Directiva (UE) 2019/770 și Directiva (UE) 
2019/771 nu sunt încă transpuse și aplicate adecvat; solicită Comisiei să țină seama de 
acest lucru când concepe alte măsuri de răspuns la evoluțiile de pe piață;

 26. constată răspândirea „contractelor inteligente”, precum cele bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite, fără un cadru juridic clar;

27. solicită Comisiei să evalueze dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor registrelor 
distribuite, inclusiv a „contractelor inteligente”, în special a aspectelor legate de 
legalitate, și aplicarea contractelor inteligente în situații transfrontaliere, să ofere 
îndrumare cu privire la acestea pentru asigurarea securității juridice a întreprinderilor și 
consumatorilor și să aibă inițiative legislative doar dacă în urma acestei evaluări sunt 
identificate lacune concrete;

28. solicită, în special, Comisiei să își actualizeze documentul de orientare existent cu 
privire la Directiva 2011/83/UE1 (Directiva privind drepturile consumatorilor) pentru a 
clarifica dacă consideră că contractele inteligente se înscriu printre excepțiile de la 
articolul 3 alineatul (3) litera (l) și, în caz afirmativ, în ce circumstanțe și pentru a 
clarifica problema dreptului de retragere;

29. solicită orientări privind tranzacțiile transfrontaliere și normele existente în materie de 
cerințe notariale;

 30. subliniază că orice viitoare propunere legislativă ar trebui să fie făcută pe bază de 
dovezi și să urmărească eliminarea actualelor obstacole nejustificate în furnizarea de 
servicii digitale de către platformele online și să prevină apariția de posibile noi 
obstacole, sporind totodată protecția consumatorilor; consideră că astfel de propuneri ar 
trebui să urmărească o creștere durabilă și inteligentă, să răspundă provocărilor 

1 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a 
Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
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tehnologice și să se asigure că piața unică digitală este echitabilă și sigură pentru toți;

31. subliniază, în același timp, că noile obligații ale platformelor impuse de Uniune trebuie 
să fie proporționale și clare, pentru a evita o sarcină de reglementare și restricții inutile, 
să urmărească obiective în materie de protecția consumatorului și de siguranța 
produselor, asigurând condiții echitabile de concurență pentru societăți, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și să protejeze sănătatea și siguranța 
cetățenilor noștri; subliniază că trebuie evitate practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația Uniunii;

32. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a prezenta, ca parte a pachetului legislativ 
privind serviciile digitale, mai multe propuneri, inclusiv cu privire la drepturile 
contractuale în contextul furnizării de servicii digitale, așa cum se menționează în 
recomandările din anexă;
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE

RECOMANDĂRI DETALIATE REFERITOARE LA CONȚINUTUL 
PROPUNERILOR FORMULATE

A. PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE PROPUNERILOR FORMULATE ÎN LEGĂTURĂ CU 
PACHETUL ACTULUI PRIVIND SERVICIILE DIGITALE

Pachetul Actului legislativ privind serviciile digitale ar trebui să constea în 
următoarele:

 o propunere legislativă cuprinzătoare, care să revizuiască Directiva privind comerțul 
electronic, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea pieței interne și libera circulație a 
serviciilor digitale;

 o propunere legislativă privind reglementarea ex-ante a marilor platforme care să 
contracareze disfuncționalitățile pieței, pe baza Regulamentului privind relațiile dintre 
platforme și întreprinderi;

 propuneri privind drepturile contractuale în contextul furnizării de servicii digitale, 
conexe Actului privind serviciile digitale, ca parte a unui pachet, pe baza 
recomandărilor prevăzute în prezenta anexă, în urma unei analize aprofundate a 
transpunerii și a punerii în aplicare a instrumentelor juridice recent adoptate în 
domeniul protecției consumatorilor, precum și o revizuire a Regulamentului (UE) nr. 
910/20141 („Regulamentul e-IDAS”) în contextul dezvoltării de tehnologii de 
identificare virtuală pentru a crește eficiența interacțiunilor electronice dintre 
întreprinderi și consumatori.

B. RECOMANDĂRI

Recomandarea 1. Scop

Propunerile ar trebui să vizeze consolidarea normelor de drept civil și comercial aplicabile 
entităților comerciale care operează online în ceea ce privește serviciile digitale, inclusiv, în 
cazul în care o evaluare riguroasă a impactului identifică lacune concrete, aspectele de drept 
civil și comercial ale tehnologiilor registrelor distribuite și, în special, a contractelor 
inteligente.

Propunerile ar trebui, de asemenea, să urmărească să facă mai inteligibile termenele și 
condițiile contractuale și să ofere persoanelor o posibilitate reală de a refuza anumite clauze 
sau de a negocia anumite termene.

Recomandarea 2 Domeniu de aplicare

Propunerile privind drepturile contractuale ar trebui să se concentreze numai asupra aspectelor 

1 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 
28.8.2014, p. 73).
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de drept civil și comercial și nu ar trebui să afecteze Directiva privind comerțul electronic. 
Acestea ar trebui să fie în concordanță cu normele privind publicitatea prevăzute de Directiva 
privind practicile comerciale neloiale și cu normele privind conținutul digital și serviciile 
digitale prevăzute în Directiva privind conținutul digital.

Recomandarea 3 Principii generale

Principiul transparenței
Toate termenele și condițiile sau alte clauze de utilizare ar trebui să fie ușor accesibile și ușor 
de înțeles și ar trebui să utilizeze un limbaj clar și simplu. Consumatorii ar trebui să primească 
informații corecte și adecvate în legătură cu funcționalitățile și restricțiile tehnice ale 
conținutului digital și ale serviciilor digitale pentru a evita publicitatea incorectă și 
înșelătoare. În cazul în care funcționarea normală sau optimă a unui produs sau serviciu 
conectat depinde de unul sau mai multe servicii, agenții și intermediarii de publicitate trebuie 
să se asigure că consumatorii înțeleg că produsul sau serviciul nu poate fi utilizat fără 
serviciul complementar. Comisia ar trebui să stabilească un model pentru un rezumat al 
termenelor și condițiilor cheie ale contractului sau al contractelor de licență ale utilizatorilor 
finali (CLUF) care să fie afișat la început, astfel încât consumatorii să poată identifica 
punctele cele mai importante și înțelege consecințele consimțământului lor.

Principiul corectitudinii
Toate termenele și condițiile sau alte clauze de utilizare care nu sunt strict esențiale pentru 
furnizarea unui serviciu digital sau care nu sunt cerute de lege ar trebui să poată fi modificate 
sau eliminate înainte de acceptarea de către utilizatorul final (clauze exceptate).
Întreprinderile ar trebui, de asemenea, să poată limita anumite servicii dacă utilizatorul 
hotărăște să recurgă la astfel de clauze de exceptare, dar nu ar trebui să poată refuza accesul 
complet sau să limiteze elemente esențiale ale unui serviciu digital sau ale unui produs fizic 
legat de un serviciu digital sau aferent acestuia.

Principiul securității juridice
Ar trebui să se stabilească în mod clar că ori de câte ori termenele și condițiile și contractele 
inteligente, printre altele, intră sub incidența definiției legale a unui contract, se aplică toate 
dispozițiile relevante privind protecția consumatorilor prevăzute în Directiva privind 
drepturile consumatorilor.

Ar trebui să se clarifice dacă poate fi prezumat consimțământul explicit prin simpla acceptare 
a termenelor și condițiilor sau dacă utilizarea unui serviciu digital se face fără dovada că 
utilizatorul final a citit aceste termene și condiții sau alte clauze de utilizare.

Aplicare și sancțiuni
Statele membre ar trebui să asigure o mai bună respectare a drepturilor consumatorilor de a-și 
da consimțământul în cunoștință de cauză și de a dispune de libertatea de alegere atunci când 
își pun la dispoziție datele agenților sau intermediarilor de publicitate. Statele membre ar 
trebui să prevadă căi de atac pentru consumatori și să stabilească normele privind sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării normelor privind drepturile contractuale și să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
efective, proporționale și cu efect de descurajare.
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