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Subiect: Petiția nr. 0038/2019, adresată de L.B., de cetățenie română, privind 
discriminarea cumpărătorilor din România de către eBay

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță eBay pentru discriminarea cumpărătorilor din România. Petiționarul a 
intenționat să cumpere pe platforma menționată mai sus anumite articole din Japonia, a căror 
vânzare nu este restricționată în UE și al căror transport (discuri compacte) nu implică niciun 
risc. Petiționarul atrage atenția asupra faptului că vânzătorul nu întâmpină dificultăți în ceea 
ce privește vânzarea către România, însă eBay îi blochează oferta, deoarece livrările către 
România sunt restricționate. Petiționarul afirmă că vânzătorul vinde fără probleme același 
produs unui număr mare de alte state membre. Petiționarul denunță faptul că eBay blochează 
ofertele din România, Bulgaria și Letonia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 aprilie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2019

Observațiile Comisiei 

Pentru a facilita accesul la oferte transfrontaliere în cadrul pieței interne, Regulamentul 
privind geoblocarea1, care este aplicabil de la 3 decembrie 2018, abordează problema 

1 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (Text cu relevanță pentru SEE.), JO L 60I , 2.3.2018, pp. 1-15.
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geoblocării și a discriminării nejustificate a clienților din motive legate de cetățenia, 
domiciliul sau sediul acestora.

Regulamentul se aplică tuturor comercianților, inclusiv piețelor online, care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul Uniunii, adică oricărei persoane care acționează în scopuri legate de 
activitatea sa comercială, de afaceri sau profesională. Regulamentul se aplică atât tranzacțiilor 
dintre întreprinderi și consumatori, cât și tranzacțiilor dintre întreprinderi, cu condiția ca, în 
acest din urmă caz, scopul achiziționării să fie exclusiv utilizarea finală (de exemplu, nu 
revânzarea, prelucrarea, transformarea etc.).

Mai detaliat, articolul 3 din regulament, în primul rând, le interzice comercianților să blocheze 
accesul la propriile site-uri de internet sau la o parte a acestora și să redirecționeze clienții 
către alte versiuni ale site-ului sau ale unei părți a acestuia, fără consimțământul acestora 
(articolul 3). În plus, articolul 4 din același regulament prevede obligația de a trata clienții din 
UE (inclusiv consumatorii și alți utilizatori finali) în același mod când aceștia se găsesc într-o 
situație similară, indiferent de cetățenia, domiciliul sau sediul lor (conform principiului „fac 
cumpărături ca un client local”). 

În acest sens, deși nu impune comercianților o obligație de a livra în întreaga Uniune, 
regulamentul interzice practicile prin care se refuză accesul la bunuri sau servicii pe baza 
cetățeniei, a domiciliului sau a sediului clientului, în cazul în care clientul este dispus să 
accepte condițiile stabilite de comerciant, cum ar fi livrarea într-o zonă deservită de 
comerciant sau ridicarea de la sediul comerciantului, atunci când acest lucru este prevăzut. 
Această interdicție ar putea eventual cuprinde practica de a nu le permite clienților din 
anumite state membre să facă oferte pentru anumite articole puse în vânzare pe o piață online, 
în cazul în care bunurile sunt livrate într-un stat membru în care comerciantul asigură livrarea 
sau sunt ridicate dintr-un loc convenit între comerciant și client, într-un stat membru în care 
comerciantul oferă o astfel de opțiune.

Asigurarea respectării acestui regulament intră în competența statelor membre. În cazul în 
care petiționarul consideră că comerciantul în cauză și-a încălcat obligațiile care îi revin în 
temeiul Regulamentului privind geoblocarea, el are dreptul de a adresa o plângere 
organismului competent de aplicare a legii din statul membru în care este stabilită societatea 
sau în care este prestat serviciul. În ceea ce privește sancționarea încălcărilor transfrontaliere 
sau pe scară largă ce vizează interesul colectiv al consumatorilor, regulamentul aplicabil se 
află sub incidența Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a 
consumatorului2.

În plus, statele membre desemnează, de asemenea, organismele care oferă asistență practică 
consumatorilor în caz de litigiu cu un comerciant care decurge din aplicarea Regulamentului 
privind geoblocarea, inclusiv prin furnizarea de informații cu privire la normele aplicabile, la 

2 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”), Text cu relevanță 
pentru SEE, JO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11.
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căile de atac disponibile în caz de litigiu și prin asigurarea asistenței reciproce cu alte 
organisme desemnate din alte state membre.

Informații privind măsurile naționale aplicabile, organismele de aplicare a legii și organismele 
care oferă asistență consumatorilor, desemnate de fiecare stat membru (sub rezerva 
actualizărilor de îndată ce statele membre notifică măsurile adoptate), sunt disponibile pe 
următorul site internet: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking 
(selectați statul membru dorit, printr-un clic pe hartă).

Comisia oferă, de asemenea, un sprijin important comercianților și autorităților din statele 
membre pentru a se asigura că noile norme sunt aplicate în mod corect. Este disponibil un 
document detaliat cu Întrebări și răspunsuri3, care are scopul principal de a facilita aplicarea în 
mod corect a normelor. De asemenea, Comisia monitorizează situația actuală privind punerea 
în aplicare a normelor de către statele membre și comercianți.

Concluzie

Regulamentul privind geoblocarea, care se aplică tuturor comercianților, inclusiv piețelor 
online, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii, previne discriminarea nejustificată 
a clienților pe motiv de cetățenie, domiciliu sau sediu. Regulamentul interzice, în anumite 
condiții, aplicarea unor condiții generale diferite privind accesul la bunuri sau servicii din 
motive legate de cetățenia unui client sau de domiciliul sau sediul acestuia. Această interdicție 
ar putea eventual cuprinde practica de a nu le permite clienților din anumite state membre să 
facă oferte pentru anumite articole puse în vânzare pe o piață online, în cazul în care bunurile 
sunt livrate într-un stat membru în care comerciantul asigură livrarea sau sunt ridicate dintr-un 
loc convenit între comerciant și client, într-un stat membru în care comerciantul oferă o astfel 
de opțiune.

Petiționarul ar putea contacta organismul național de asistență, care să-l ajute să înțeleagă în 
termeni practici cum se aplică Regulamentul (UE) 2018/302 în cazul său.

Aplicarea măsurilor în cazul încălcării Regulamentului (UE) 2018/302 în cazuri specifice 
cade în sarcina autorităților naționale desemnate să asigure respectarea regulamentului. În 
funcție de circumstanțele specifice ale cazului (de exemplu, dacă vânzătorul este sau nu un 
comerciant profesionist ori în funcție de rolul specific pe care piața respectivă îl are în cadrul 
tranzacției în cauză), organismele naționale de aplicare a legii ar trebui să poată verifica dacă 
au fost încălcate dispozițiile regulamentului și să poată aplica măsurile corespunzătoare.

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a regulamentului de către comercianți 
și statele membre.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 24 iunie 2020

3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
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Pentru a facilita accesul la oferte transfrontaliere în cadrul pieței interne, Regulamentul 
privind geoblocarea4, care este aplicabil de la 3 decembrie 2018, abordează problema 
geoblocării și a discriminării nejustificate a clienților din motive legate de cetățenia, 
domiciliul sau sediul acestora. 

Regulamentul se aplică comercianților care pun în vânzare în Uniune bunuri sau servici, adică 
oricărei persoane care acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri sau 
profesională. De asemenea, regulamentul se aplică piețelor atunci când acestea au rol de 
comerciant, de exemplu atunci când oferă servicii de intermediere. În cele din urmă, 
regulamentul se aplică atât tranzacțiilor dintre întreprinderi și consumatori, cât și tranzacțiilor 
dintre întreprinderi, cu condiția ca, în acest din urmă caz, scopul achiziționării să fie exclusiv 
utilizarea finală (de exemplu, nu revânzarea, prelucrarea, transformarea etc.). 

Mai detaliat, articolul 3 din regulament, în primul rând, le interzice comercianților să blocheze 
accesul la propriile site-uri de internet sau la o parte a acestora și să redirecționeze clienții 
către alte versiuni ale site-ului sau ale unei părți a acestuia, fără consimțământul acestora 
(articolul 3). În plus, articolul 4 din același regulament prevede obligația de a trata clienții din 
UE (inclusiv consumatorii și alți utilizatori finali) în același mod când aceștia se găsesc într-o 
situație similară, indiferent de cetățenia, domiciliul sau sediul lor (conform principiului „fac 
cumpărături ca un client local”). În acest sens, deși nu le impune comercianților obligația de a 
livra în întreaga Uniune, în situațiile prevăzute de regulament acesta interzice practicile prin 
care se refuză accesul la bunuri sau servicii pe baza cetățeniei, a domiciliului sau a sediului 
clientului, în cazul în care clientul este dispus să accepte condițiile stabilite de comerciant, 
cum ar fi livrarea într-o zonă deservită de comerciant sau ridicarea de la sediul 
comerciantului. 

Asigurarea aplicării acestui regulament le revine statelor membre. În cazul în care petiționarul 
consideră că comerciantul în cauză și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul 
Regulamentului privind geoblocarea, el are dreptul de a adresa o plângere organismului 
competent de aplicare a legii din statul membru în care este stabilită societatea sau în care este 
prestat serviciul. În plus, statele membre desemnează, de asemenea, organismele care oferă 
asistență practică consumatorilor în caz de litigiu cu un comerciant care decurge din aplicarea 
Regulamentului privind geoblocarea, inclusiv prin furnizarea de informații cu privire la 
normele aplicabile, la căile de atac disponibile în caz de litigiu și prin asigurarea asistenței 
reciproce cu alte organisme desemnate din alte state membre. În final, pentru a amplifica 
interesul consumatorilor în contexte transfrontaliere, asigurarea aplicării Regulamentului 
privind geoblocarea este vizată și de Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție 
a consumatorului (CPC)5. 

4 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (Text cu relevanță pentru SEE.), JO L 60I , 2.3.2018, pp. 1-15.
5 Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 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 (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 345, 
27.12.2017, pp. 1-26.
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Informații privind măsurile naționale aplicabile, organismele de aplicare a legii și organismele 
care oferă asistență consumatorilor, desemnate de fiecare stat membru (sub rezerva 
actualizărilor de îndată ce statele membre notifică măsurile adoptate), sunt disponibile pe 
următorul site internet: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking 
(selectați statul membru dorit, printr-un clic pe hartă).

Comisia a oferit, de asemenea, un sprijin important comercianților și autorităților din statele 
membre pentru a se asigura că noile norme sunt aplicate în mod corect. Este disponibil un 
document detaliat cu Întrebări și răspunsuri, care are scopul principal de a facilita aplicarea în 
mod corect a normelor. De asemenea, Comisia monitorizează situația actuală privind punerea 
în aplicare a normelor de către statele membre și comercianți.

Concluzie

Legislația UE privind geoblocarea interzice discriminarea clienților pe motiv de cetățenie, 
domiciliu sau sediu, în anumite situații concrete. Ține de responsabilitatea autorităților 
naționale competente de aplicare a legii să determine dacă aceste norme sunt încălcate în 
practică.

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a Regulamentului privind geoblocarea 
de către comercianți și statele membre.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

