
 

Cumpărăturile online: eliminarea blocării
geografice și a redirecționării către altă țară
 
O veste bună pentru cumpărătorii online: au fost eliminate blocarea geografică și
redirecționarea către altă țară. Regulile aprobate de Parlament au devenit realitate pe 3
decembrie.
 
Cumpărăturile online fac parte din viața de zi cu zi a multor europeni. Fie că este vorba despre
îmbrăcăminte, electronice sau mobilier, 57% dintre cetățenii UE au cumpărat ceva online în
2017. Cumpărăturile online reprezintă una dintre activitățile preferate ale utilizatorilor de internet
(68% dintre utilizatorii de internet au cumpărat online în 2017).
 
 
 Cumpărăturile online nu se opresc la graniță: în 2017, o treime dintre cumpărătorii online au
cumpărat de la un comerciant dintr-o altă țară din UE. Cu toate acestea, cumpărătorii se puteau
confrunta cu mai multe bariere care îi împiedicau să obțină ceea ce doreau.
 
Pe 3 decembrie 2018 devine aplicabil un regulament care pune capăt blocării geologice.
Conform acestuia, comercianții din UE trebuie să le permită consumatorilor accesul la bunuri și
servicii în aceleași condiții în întreaga UE, indiferent de locul în care se conectează la internet. 
 
 
Eurodeputații au aprobat regulamentul pe 6 februarie 2018.
 
Ce este blocarea geografică?
 
 
 
Blocarea geografică reprezintă orice restricție impusă de magazinele online pe baza
naționalității, a locului de reședință sau a locului de conectare.
 
 
 
Aceasta poate lua forma unei redirecționări între țări, atunci când utilizatorii sunt automat duși la
versiunea națională a unui site web, chiar dacă doresc să se conecteze la site-ul din altă țară
UE.
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•

•

Alte forme de discriminare a clienților:
 
 
 

site-ul web nu acceptă mijloace de plată (de exemplu, carduri de credit) dintr-un alt
stat 
cumpărătorul nu se poate înregistra pe site datorită adresei fizice sau a locului din
care se conectează.
 

 
 
Un studiu realizat de Comisia Europeană a analizat mii de site-uri web din întreaga UE și a
constatat că doar în 37% dintre cazuri utilizatorii dintr-o altă țară UE au reușit să finalizeze
achiziția și să cumpere bunurile pe care le-au dorit. În restul cazurilor, utilizatorii au întâmpinat o
anumită formă de restricție, cunoscută sub denumirea de blocare geografică.
 
De ce  lucrat Parlamentul pentru eliminarea blocării geografice?
 
 
 
Parlamentul European a susținut eliminarea acestui tip de discriminare, astfel încât oamenii să
poată beneficia, atât online, cât și offline, de o piață unică integrată.
 
 
 
Roza Thun (PPE, Polonia), raportoare a Parlamentului European pentru noile reguli, a declarat:
„Sunt foarte mândră că, după roaming și portabilitate, am reușit să găsim, în cooperare cu
Comisia Europeană, o soluție la problema blocării geografice. Acest lucru va fi benefic pentru
milioane de cetățeni.”
 
 
 
Noile reguli se aplică la o gamă largă de bunuri și servicii, printre care bunuri fizice cum ar fi
mobilierul și electronicele, servicii online cum ar fi serviciile cloud sau găzduirea site-urilor web,
servicii de divertisment, cum ar fi bilete la parcuri de agrement, concerte.
 
 
 
Cum rămâne cu blocarea geografică pentru alte produse?
 
Parlamentul European s-a asigurat că Comisia Europeană va efectua o evaluare a eliminării
blocării geografice în termen de doi ani, luând în considerare includerea materialelor cu drept de
autor, cum ar fi cărțile electronice și produsele audiovizuale, care în prezent sunt excluse din
regulament.
 
 
Mai multe articole despre cumpărăturile online: 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html


 Livrarea transfrontalieră a coletelor: care sunt noile norme UE? Returnarea bunurilor defecte:
reguli noi pentru o mai bună protecție la nivel european
 
 
Mai multe informaţii
Raportul
 Piața unică digitală:
consolidând creșterea economică și competitivitatea online
Trenul legislativ
Blocarea geografică
Dosar
Regulamentul
Cumpărăturile online transfrontaliere în UE vor fi mai simplu de făcut de la 3 decembrie

Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking-and-online-shopping_N01-PUB-181203-GEOB_ev

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/towards-the-end-of-geoblocking-in-europe
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20180308STO99327/livrarea-transfrontaliera-a-coletelor-care-sunt-noile-norme-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20180222STO98438/returnarea-bunurilor-defecte-reguli-noi-pentru-o-mai-buna-protectie-la-nivel-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20180222STO98438/returnarea-bunurilor-defecte-reguli-noi-pentru-o-mai-buna-protectie-la-nivel-ue
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0172+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-geo-blocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI%282016%29586620_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0172+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december

