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1. Introducere

Practicile comerciale neloiale subminează încrederea consumatorilor în piaţa internă şi 
constituie un obstacol important în funcţionarea acesteia. Directiva privind practicile 
comerciale neloiale (2005/29/CE) (denumită în continuare " Directiva UCP "), intrată în 
vigoare la 12 decembrie 2007, are ca obiectiv rezolvarea acestei probleme. Prin înlocuirea 
numeroaselor regulamente din statele membre printr-un instrument unic, Directiva UCP are 
ca obiectiv sporirea încrederii consumatorilor în vederea angajării în tranzacţiile 
transfrontaliere şi o mai mare securitate juridică pentru comercianţi cu privire la
admisibilitatea diverselor practici comerciale şi a publicităţii pe piaţa internă.

Directiva furnizează un cadru general de reglementare pentru direcţionarea întreprinderilor
către consumatori la locul de desfacere. Aceasta se aplică pentru un spectru de practici 
neloiale – de la înşelătoriile pe internet până la vânzările din uşă in uşă – şi acoperă toate 
sectoarele.

Directiva UCP a fost adoptată ca directivă de armonizare totală, ceea ce înseamnă că statele 
membre nu au dreptul să se abată de la regulile acesteia, adică nu au dreptul de a avea mai 
multe prevederi prescriptive sau restrictive decât cele prevăzute de Directivă. Totuşi, în 
practică, aceasta permite o discreţie considerabilă a statelor membre cu privire la 
implementarea prevederilor specifice, şi anume:

 Clauza generală: Directiva UCP defineşte o serie de practici considerate ca fiind neloiale 
şi interzise în toate situaţiile. Totuşi, aceasta permite de asemenea statelor membre să îşi 
extindă lista în temeiul unor criterii relativ extinse conţinute în Directivă. Noua clauză 
generală consideră o practică comercială ca fiind neloială dacă se opune cerinţelor 
diligenţei profesionale şi denaturează sau poate denatura semnificativ comportamentul 
economic al consumatorului mediu. 1

 Remedii şi sancţiuni: Remediile şi sancţiunile vor fi stabilite de către legislaţiile naţionale 
ale statelor membre. Statele membre au diferite sisteme de asigurare a punerii în aplicare, 
stabilite în funcţie de situaţia fiecăruia: dacă acestea se bazează pe o punere în aplicare 
privată puternică în care grupurile de consumatori joacă un rol important (ex. Germania), 
pe sancţiunile penale şi administrative (ex. Franţa), sau pe autoreglementare (ex. Marea 
Britanie).

 Concepte juridice: Prevederile cheie ale Directivei UCP se bazează pe termeni, precum
„consumatorul mediu”, „diligenţă profesională” şi „invitaţie de a cumpăra”, care sunt 
expuse la diferite interpretări de către autorităţile şi Curţile de Justiţie din statele membre.

Este de asemenea important de menţionat faptul că Directiva UCP protejează doar interesele 
economice ale consumatorilor care sunt relative la practicile comerciale neloiale. Statele 
membre pot introduce restricţii suplimentare şi limitări în temeiul protecţiei securităţii şi 
sănătăţii sau din motive de bun-gust şi decenţă.2

                                               
1 cf. Art. 5, alineatul 2, Directiva UCP 
2 cf. Art. 3, alineatul 3; Considerentul 7, Directiva UCP 
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Având în vedere diferenţele dintre sistemele de aplicare din statele membre, complexitatea 
anumitor concepte juridice, multiplele si vastele legislaţii naţionale care reglementează 
practicile comerciale neloiale, precum şi sfera extinsă de aplicare a Directivei, transpunerea 
adecvată şi aplicarea eficientă vor fi cruciale pentru obţinerea armonizării totale, pentru a 
conferi consumatorilor o mai mare încredere şi comercianţilor securitate juridică în piaţa 
internă. 

2. Transpunerea

Termenul pentru transpunerea Directivei UCP a fost 12 iunie 2007. Deşi în majoritatea 
statelor membre, procesul de transpunere s-a desfăşurat fără dificultăţi majore, unele state 
membre nu au transpus încă această Directivă, iar altele au transpus Directiva în mod greşit.

Până la (16.09.2008) cinci ţări nu informaseră Comisia cu privire la măsurile lor de 
transpunere : Germania, Spania, Luxemburg, Olanda şi Finlanda. Comisia a deschis proceduri 
de încălcare împotriva acestor state membre în august 2007.

Comisia a detectat transpunerea neadecvată în trei state membre: Franţa, Danemarca şi 
Suedia. Împotriva acestor state membre nu s-au deschis încă proceduri formale de încălcare în 
temeiul transpunerii neadecvate.

În plus, trei cazuri au fost transmise CEJ. Primele două cazuri se referă la compatibilitatea 
legislaţiei belgiene actuale care interzice ofertele în masă pentru produse şi / sau serviciile
oferite consumatorilor cu directiva UCP1. Avizul Avocatului-General cu privire la primele 
două cazuri este estimat pentru sfârşitul lunii septembrie / începutul lunii octombrie, iar 
decizia CEJ pentru sfârşitul anului. A treia reglementare preliminară a fost transmisă la CEJ 
de către Bundesgerichtshof-ul german şi se referă la admisibilitatea ofertelor grupate.

Aplicare şi asigurarea respectării

În 2007, Comisia a folosit pentru prima dată sistemul „EU-Sweep” ca un nou instrument 
pentru a verifica şi pentru a asigura respectarea aplicării legislaţiei privind protecţia 
consumatorului. Sweep este o verificare sistematică realizată în mod simultan în diverse state 
membre de către autorităţile naţionale pentru asigurarea respectării şi este coordonată de către 
Comisia Europeană în temeiul Regulamentului CE nr. 2006/2004 privind cooperarea în 
materie de protecţie a consumatorului, intrat în vigoare la sfârşitul anului 2006. Prima 
verificare de acest fel a fost realizată în septembrie 2007 privind site-urile companiilor 
aeriene. Autorităţile naţionale au scanat sute de site-uri web care comercializează bilete de 
avion, pentru a le identifica pe cele care încalcă legea. Apoi, autorităţile responsabile pentru 
asigurarea aplicării din statele membre au contactat companiile, cerându-le ca site-urile lor să 
respecte legea, sau să îşi clarifice poziţia. Mai recent, în iunie 2008, Comisia a condus o 
verificare mobilă, adresată vânzărilor pe internet pentru tonuri de apel şi imagini de fundal. 

La verificarea din 2007, pentru 43,6% din site-urile web verificate, neregularităţile au fost 
confirmate în timpul etapei de asigurare a respectării. Aceste neregularităţi au implicat mai 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV şi C -
304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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ales indicaţiile incomplete privind preţul (niciun impozit sau taxă nu erau incluse în preţul 
iniţial), căsuţe de mesagerie opt-in, şi oferte fictive premarket sau gratuite pentru biletele de 
avion. 

Pentru verificarea din 2008 la serviciile de telefonie mobilă, primele descoperiri se referă la 
lipsa indicaţiilor sau la indicaţii incomplete privind preţul (50%  dintre site-urile verificate), 
lipsa sau informaţiile incomplete privind comerciantul (70% dintre site-urile verificate) şi 
prezentarea informaţiilor într-un mod amăgitor – inclusiv folosirea caracterelor mici şi 
folosirea greşită a cuvântului „gratuit” - (60% din site-urile verificate).

În urma acestor verificări, informaţii mai detaliate privind problemele legate de punerea în 
aplicare sunt disponibile pe site-urile web destinate comercializării biletelor de avion şi pentru 
vânzările online pentru tonuri de apel şi imagini de fundal. Cu toate acestea, există încă foarte 
puţine informaţii cu privire la alte domenii. Raportul anual pentru 2007 privind Reţeaua 
Centrelor Europene ale Consumatorilor (European Consumer Centres Network) dă câteva 
indicii cu privire la arii posibile de îngrijorare. Acesta arată că cea mai mare parte de plângeri 
înregistrate de către Centrele Europene ale Consumatorilor (22%) au avut ca subiect serviciile 
de transport, în special drepturile pasagerilor aerieni. Sectorul transportului aerian a fost urmat 
de serviciile de recreere şi culturale (aproximativ 12% din plângeri) şi apoi de serviciile 
audiovizuale (aproximativ 10%).

Raportorul observă că eforturile recente ale Comisiei Europene, în special lansarea acestor 
verificări (Sweeps), sunt foarte binevenite, având în vedere nevoia pentru o mai bună 
monitorizare a aplicării legislaţiei privind piaţa internă. Deşi generale, informaţiile privind 
situaţia aplicării reale a legislaţiei privind piaţa internă rămân insuficiente. Această situaţie se 
datorează de asemenea în mare măsură faptului că monitorizarea aplicării şi a asigurării 
respectării este un exerciţiu costisitor şi trebuie dezvoltate instrumente de monitorizare mai 
eficiente, precum verificările sweeps, pentru a asigura cetăţenilor beneficiile pieţei interne.

Activităţi de implementare transfrontalieră

Raportorul consideră că o atenţie deosebită ar trebui să fie acordată practicilor comerciale care 
au o dimensiune transfrontalieră, şi anume practicilor în care un comerciant comercializează 
bunuri şi servicii dintr-o ţară (ţara sursă) către consumatorii care locuiesc într-o altă ţară (ţara 
ţintă). În astfel de cazuri, este mult mai dificil pentru autorităţile din ţara ţintă să impună 
măsuri legale pentru comercianţi. Mai mult, autorităţile pentru protecţia consumatorilor sunt 
deseori dezinteresaţi în luarea măsurilor adecvate împotriva practicilor comerciale neloiale în 
ţara ţintă. Statele membre alocă de asemenea diferite resurse pentru activităţile de asigurare a 
respectării, şi apar deficienţe grave în aplicarea şi asigurarea respectării Directivei UCP în 
ceea ce priveşte comercializarea transfrontalieră. Astfel, nu este deloc surprinzător că 
rezultatele verificării (Sweep) aeriene pentru 2007 indică o rată de 55% de asigurare a 
aplicării pentru site-urile naţionale (50 din 90) şi o rată de 12% de asigurare a aplicării pentru 
cazurile transfrontaliere 5 din 42. 

În aplicarea transfrontalieră, Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a 
consumatorului are ca scop rezolvarea problemelor cu care autorităţile din statele membre s-ar 
putea confrunta în asigurarea protecţiei consumatorului în cadrul comunităţii. Reţeaua este 
creată de autorităţile din statele membre responsabile cu asigurarea aplicării la nivel naţional. 
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De la intrarea în vigoare a Regulamentului, baza de date CPC a înregistrat 234 solicitări de 
informaţii (solicitări de investigaţie), 137 alerte şi 214 solicitări pentru luarea măsurilor de 
asigurarea aplicării.1

Regulamentul pentru Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor prevede, în temeiul 
„coordonării pentru asigurarea aplicării”, finanţarea schimbului de oficiali. În 2004 a fost 
finanţat schimbul a 4 oficiali.

Remedii şi sancţiuni

Raportorul subliniază faptul că remediile şi sancţiunile reprezintă un aspect important pentru 
aplicarea eficientă a directivei UCP. Conform acestei directive, statele membre ar trebui să se
asigure ca toate părţile interesate să aibă la dispoziţie căi de atac pentru a întreprinde o acţiune 
împotriva practicilor comerciale neloiale, 2 lăsând alegerea remediilor concrete la latitudinea 
statelor membre. Statele membre trebuie să stabilească sancţiuni pentru încălcarea măsurilor 
naţionale de transpunere, care trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de 
descurajare.3

În general, statele membre menţin o discreţie semnificativă cu privire la modul în care asigură 
respectarea, atât în materie de sancţiuni juridice publice cât şi private. De exemplu, în cazurile 
de activitate frauduloasă, comportament agresiv sau ameninţător sau pericol pentru siguranţa 
fizică a consumatorilor, statele membre pot impune sancţiuni penale, însă Directiva nu 
conţine o obligaţie în acest sens. Sancţiunile penale i-ar putea descuraja în mod eficient pe 
comercianţi să se angajeze în astfel de practici extreme. De exemplu, Regatul Unit a stabilit 
drept infracţiune penală angajarea „cu bună ştiinţă sau nechibzuită” în practice comerciale 
neloiale.

Cele mai bune practici

Raportorul sugerează că Comisia ar trebui să fie încurajată să ajute şi să coopereze cu statele 
membre la implementarea şi asigurarea respectării Directivei UCP şi să promoveze cele mai 
bune practici în implementarea şi asigurarea respectării Directivei. Acest lucru ar putea 
include consolidarea schimbului de personal însărcinat cu asigurarea respectării. Astfel de 
acţiuni ar asigura o mai bună respectare a directivei şi o aplicare mai consecventă între co-
legislatori în întreaga UE.

Implementarea corectă a unei directive înseamnă că indivizii sunt conştienţi în totalitate de 
drepturile lor. Extinderea drepturilor consumatorilor prin Directiva UCP ar trebui să se 
sincronizeze cu măsurile necesare pentru sprijinirea folosirii acestor drepturi. Statele membre 
ar trebui să aibă în vedere campaniile pentru informarea consumatorilor, îmbunătăţirea 
nivelului de educaţie a consumatorului şi formarea consilierilor pentru consumatori.

Chestiuni selectate pentru discuţii

                                               
1 Situaţie: 04.09.2008.
2 Articolul 11 & Considerentul 21, Directiva UCP 
3 Articolul 13, Directiva UCP 
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Pentru a începe discuţia, raportorul ar dori să ridice câteva chestiuni preliminare, care necesită 
o examinare atentă. În funcţie de modul în care evoluează dezbaterea în Comisie, acestea, sau 
alte chestiuni suplimentare rezultate în urma deliberărilor Comisiei, ar putea face subiectul 
amendamentelor din partea Raportorului.

 Cum se poate asigura o aplicare eficientă a Directivei UCP?
 Cum se poate îmbunătăţi asigurarea aplicării transfrontaliere a Directivei UCP şi a 

legislaţiei comunitare privind protecţia consumatorului în general?
 Care sunt cele mai potrivite instrumente pentru monitorizarea aplicării legislaţiei privind 

protecţia consumatorului?
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